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ఆచార్య ఎస్వీ. రామారావు 6_3.23/2, న్యూ బోయిగూడ, 

తెలుగు విభాగం, సికిం దాబాదు.500 380. 

ఉస్మానియా నిశ్యవిద్యాలయం, ఫోను : 522728 

హైదరాబాదు. తేది ; 26.3. 19094 

పరిశోధన పాటవం 

“వేరడి అం చే వికటానుకరణం” 

“ఒక మాతృకకు అధి కేపాశ్మకమైన, హేళనాత్మక మైన, హాస్యాత్మక 

మైన విషయాంతరంతో కూడిన అనుకరణ మే పేరడి.” 

“మాతృకలోని వస్తువుకూ రచనా పద్దతికీ మధ్య ఉండే సమన్వయాన్ని 
సమతౌల్యాన్ని భగ్నం చేయడమే (పధానంగా పేరడీలో జరిగే పని” 

ఇంత సుస్పష్టంగా సుబ్ గోధకంగా పేరడీ షన విశదీకరిస్తూ కొన 

సాగిన సిద్దాంత గంథం “తెలుగు సాహిత్యంలో శే రడీ ” నిర్దిష్టత, 'నిరుషత 

ఈ [గంథం న. నిదర్శనాలు. డిగీల కోసమైన పాండిత్యం 

మ్మాతమే వన్నెకు వచ్చే ఈ కాలంలో అభిరుబీ పరిశోధన పాటవం నిండివున్న 
సిద్ధాంత్యగంథాలు క్యాచిత్క_ం అభిరుచి ఉన్నా అవగాహనారాహిత్యంతో 

వాక్యలయ, (వతికలు, సంకేతాలు మొ! వాటికి అర్థాలు తెలియకుండానే 

వాటిపై సిద్దాంతవ్యాసాలు వెలువరిస్తున్నారు నేటి వరిశోధక విద్యార్థులు. 

డా॥ వెలుదండ నిడ్వాశందరావు అందుకు అపవాదంగా సమ్మగమైన 

అవగాహనతో స్పష్టమైన అవతోకనతో తెలుగు పేరడిలను సంసీక్షించాడు 

పాచీన అధునాతన సాహితీ (క్రియల్లో ఉన్న "పేరడిీలను, పేరడీ రచయిత 

లను సునిశితంగా పరామర్శించాడు 

ఇంతకుముందు పేరడీ గురించి ఒకడి రెండు (గంథాలు వెలువడినా అవి 

దాని సమ్మగ లక్షణాలను నిరూపించలిదు * 3 _ "-వోవావు నూత్న గవేషణంతో 

వివేచనాత్మ క పెశ్తేషణ కావెంచాడు 



iv 

మొదటి అధ్యాయంలో పేరడీ స్వరూప స్వభావాలతో పాటు ఇతర 

[షకియలతో నున్న సంబంధం పరామర్శింపబడింది. వివిధ రకాల పేరడీలను 

వర్గీకరించి వాటిని నామ్నీకరించటంలో పరికోధకుని [సత్యేకత ద్యోతక 

మవుతుంది. [పాచీన యుగంలోని [కీడాభిరామం, తెనాలి రామకృష్ణుని చాటు 

పద్యాలలోని పేరడీ లక్షణాలను పేర్కొని, చందరేఖా విలాపంలోని విక 

టత్వంలో ఆకృతి దిద్దుకున్న “పేరడీ'తనాన్ని సుస్పష్టం చేశాడు 

ఆధునిక యుగంలో అభాగ్యోపాఖ్యానం మొదలుకొని అత్యాధునికమైన 

దండకాలు, సుపభాతాలవరకూ నవల, కథ, నాటకం మొదలైన పశ్రియల 

లోనూ వెలువడిన పేరడీలు ఆమూలా గం సమాలోచితమైనాయి, “ఇవి కూడా 

సపేరడిలే" నంటూ _పేమలేఖలు, వ్యాపార పకటనలు, సమీక్షలు, సన్మాన 

పాలు పేర్కొనటం ఎంత సముచితంగా వుండో శుక్తపక్షాది రచనలను “ఇవి 

కావు పేరడీలు” అంటూ నిరూపించటం ఆంత సమయోచితంగానూ వుంది. 

పేరడీ కర్రలకు నిశితపరిశీలనాశ క్రి, రచనా _పావీణ్యం, ధారణ అత్యవ 

సరం. “పారడీ |వాయడమంచటె ఏమీ తేలికైన పనికాదు దానికి, శబ్బశ క్తి 
యొక్క. రహస్యములు, పద్యరచనలో వున్నటువంటి మెళుకువలు బాగా తెలిసే 

కాని పారడీ వాయడం సాధ్యపడ” దని విశ్వనాథవారి అభ్మిపాయం. ఏదో 

ఒక పత్యేక మైన శైలీ విన్యాసం వున్నవారి రచనలే పేరడీకి గురవుతాయి. 

అందుకే కాబోలు శ్రీశ్రీ విశ్వనాథ (పభృతుల రచనలకు పేరడీలు ఎక్కువగా 

గోచరిస్తాయి. శ్రీశ్రీ శైలిలో వచన కవితల్లో సంపదాయ భావాలు, విశ్వనాథ 

మార్గంలో పద్యాల్లో విప్లవ భావాలు |పకటిస్తూ ఎవరై న పేరడీ చెస్తే బావుండేది. 

(పుట 37) అన్న పరిశొధకుని నూచన గమనార్హ మైనది. 

విద్యార్థి దశలో నిత్యానందరావులో చిగురెత్తిన పరిశోధన [పవృ త్తి “విశ్వ 
విద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన” సంకలన  గంథంలోను, “చంద రేఖా విలాపం. 

తొలి ఏకట [(వబంధం” అన్న ఎంఫిల్ సిద్దాంత వ్యాసంలోను వికసనం 

చెందింది ప్రస్తుత పరిశోధన నా పర్యవేక్షణలో కొనసాగటం వల్ల అతనిలోని 
చి త్తశుద్దిని, పరిశోధన శీలాన్ని నేను సన్నిహితంగా ఎరుగుదును. సిద్ధాంత 

గంథ రచన తర్వాత లభ్యమైన చిలకమ ర్రి పేరడీలను కూడా ఇందులో 



ఇ 

చేర్చడం అతని నిరంతర జిజ్ఞాసకు నిదర్శనం ఎం.ఫిల్ సిద్దాంత వ్యాసానికి 

కూర్చిన అభ్మిపాయంలో నేను ఆకాక్షించినట్ట గానే ఈ వరికోధన [గంథంతో 

వెలుదండ విమర్శనాపాటవం |పస్సుటంగా గోచంస్తున్నందుకు అతణ్ణి మనసారా 

అభినందిస్తున్నాను అయితే, ఇటువంటి [గంథంలో అచ్చు తప్పులు దొరలకుండా 

జ్యూగ త్తపడివుం టే బాగుండేది 

సహృదయులు, సాహితీరసజ్జులు అయిన డా! బి. గోవర్థన్ గారికి 

ఈ కృతిని సమర్పిస్తున్న దుకు నిత్యానందరావును మరింతగా అభినందిస్తున్నాను. 

డా! గోవర్దన్ అమృతహ్మదయులు స్నేహశీలి. గురువర్యులు డా॥ సి నారా 

యణ రెడ్డి కృతులలోని సంప్రదాయ (ప్రయోగాల గరించి పరిశోధన చేసి తెలుగు 

శాల్లు నుంచి డాక్టరేట్ పట్టం పొందారు ఆయన ఈనాడు అనుకోని అనారోగ్యా 

నికి గురి కావడం సాహితీమి తులందరికీ బాధాకరమైన విష యం. ఆహ్లాదకర మైన 
ఈ కృతిని అందుకొని డా! గోవర్దన్ త్వరలో అనారోగ్యం నుంచి విము క్రిపొంది 

స్వస్థత చెందాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను 



డా॥ అక్కిరాజు రమాపతిరావు 140/3 ఓల్డ్ సంతోష్నగర్ కాలనీ 

డివ్యూటి డై రెక్టర్ 'సెదాబాదు 
తెలుగు ఆకాడమి పూదరాబాదు 500659 

హిమాయత్నగర్ ఫోను : 239776 

హైదరాబాదు తేదీ ; 10.3. 004 

నిత్యానందియుం 

మా ఇంట్లో “సతా-నంచయంి అని ఒక పుస్తకం ఉంది. బహుళా అది 

మా నాన్నగారి సేకరణ అయి ఉంటుంది. సత్యానంద సామి రచించినందువల్ల 

సత్యానందీయ మైంది అది ఆదై తాన్ని గూర్చిన గంథం అది ఎప్పుడు నా కంట 

పడ్డా చదువుదామని |పయత్నిస్తాను కాని ఒక "పేజీ కూడా వూ ర్తిగా చదవటం 

కుదరదు ఆధ్యాస, మాయ, రజ్జుసర్పం, జీవాత్మ పరమాత్మలు అర్థం కావడం 

ఆంత సులభం కాదు కాదా! అంతా ఒక్కటే అంటే ఏం తెలుస్తుంది? పోలిక 

వుంచే కొంత అర్ధం చేసుకోవచ్చు. “ఆడై ఇతమేవాజ౭భయంి అంటే కొంత 

భయంగానే ఉంటుంది. అర్థం కావడం కష్టం. 

ఇప్పుడీ ప్ప స్తకం క క తం న న | అర్థం చేసుకోవడం సులభం. ఇది 

చై్వైతం రెండు ఉంటే కాని ఒకదానితో ఒకటికి ఏమి సంబంధమో తెలుసు 

కోలేం. అదీకాక అప్పుడు కాని హాస్యం ఉప్పతిలదు. అనుకార్యుడు _ అనుక ర్ర 

ఉంటే కాని అందం తెలియదు. 

తెలుగు సాహిత్యంలో “పేరడీ'ని గురించిన ఆలోచన ఈ [గంఠంలోని 

వస్తువు -సిరడి అనే పేరు మాతం ఇంగ్లిషు కాని “పేరడి” తెలుగులో చాటువుల 

కాలం నుంచీ ఉండనేఉంది అని డా॥ నిక్యావందరావు సిద్దాంతీకరించడం ముచ్చ 

టగా ఉంది ఆసలు మానవ న్వవావంలోనే పేరడి ఆంతర్గతంగా ఉంది. చిన్న 

పిల్లల వినోద [వస్తావనలలో ఒక ఆభాన కథను పెద్దవాళ్ళందరూ గమనించే 

ఉంటారు. “పానం, ఒక ముసలి అవ్వ ఉంది ఆమెకు కళ్ళు సరిగా కనపడవు. 
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ఎలాగో కష్టపడి దారాన్ని నూది బెజ్జంలోకి ఎక్కించి తన పాతచిర మాసికలు 

కుట్టుకొవడానికి వూనుకొంఏ అ సూది కాస్తా డారం నుంచి జారి ఎక్కడో పడి 

పోయింది!" ఇదే కథ ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది చె ప్పేపిల్లడో పిల్లదో ఈ కథ 

నిక్కాడికి ఆ చేస్తారు ఆ వినే పిల్హాడో పిల్లదో ఊం ఊ( తర్వాత అంటారు, 

అప్పుడు కథ చెప్పేవాడు ఊ ఊ అరే వస్తుందా అంటాడు ఇక తర్వాత [కోత 

ఏ మాట ఆంటే ఆ మాచే అంటుంటాడు 'నా కో._వంవస్తుష్నది, నిన్ను తంతాను” 

అని శోత ఆం చే, మళ్ళీ ఈ వాక్యాన్నే పూర్తిగా జను. కూడ పునరు క్షం చేసి, 

అంటే వస్తుందా అని కలపుతాడు ఇదొక ఏనోదం వక్తకు చిలిపితనం, 

“శోతకు ఉడుకుమోత్రనం. అంటే ఆ శైైశవం మానవ దచైతన్యంలోనే పేరడీ 

ఉందన్న మాట! 

అవతలవాడు చేసిన వనిలో “సాడ్డు' పెట్టడంలో ఏదో ఆత్మానందం. 

కొంటెతనం చూపడంలో కొండంత సంబరం. మాటస్థాయిలోనై తే 'మిమి| కీ” 

అంటారనీ, రాతస్థాయిలోనై తే “పేరడీ” అంటారనీ నిత్యానందరావు లక్షణ నిద్దేశం 

చేయడం బాగుంది అవతల వ్యక్తిని వెక్కి రిందడానికి అతడిలో అవలక్షణాలేవీ 

ఉండ నక్క_ర లేదు ఇవతల వ్య కిలో హా స్త (పవృ త్తి తి ఉం పేచాలు _ పేరడి రెడి 

అవుతుంది, 

అమూలకం పేరడి కాదు మూలం ఏదో ఒకటి తప్పక ఉండి, దాన్ని 

హాస్యస్ఫోరకంగా అనుకరించడ మే పేరడీ అని ఎన్నో ఉదాహరెణోద ంతాలతో 

ఈ (గంథంలో పెద్ద సాహిత్య తార్కిక చర్చ చేశాడు నిత్యానందరావు. రూప 

వ్మికియ, భావ వ్యికియలనే రెండందాలా న్గూలంగా "పేరడి రూపొందురుందని 

రకరకాల ఉదాహరణల ద్యారా నిష్కర్ష చెశాడు, 

ఏ పహకియకు ఆ (వ కియలోనే పేరడీ వెలువడుతుందని చక్కగా 

చెప్పాడు నిత్వానండరావు కవిత్వానికి పేరడీ విషయంలో పెద్ద పీట వేళాడు. 

ఆది సబబే, ఏమంటే, వచన (పష్మకియలను భావ సంబంధిగా టలు 

చేయవలసిందే కాసి, రూవ సంబంధిగా చేయడానికి ఏల్లేదు. నాటకాని 

"పేరడీ నాటకం రాయడం కష్టం నాటక రచనలోని తత్కాలీనమైన అప సం! 

దోరణులను, మేధో దారి! హి సృజనాత్మక (పతిభా రాహిత్యాన్ని, ఉ ఉపజ 
ఖు 

E 

డం 



wviil 

రహితను, మూసకట్టు పాత, సంభాషణ, సన్నివేశ సందేశ నినాద ఆనౌచి 

త్యాల్ని వెటకారం చేయాల్సిందే తప్ప పద్యానికి పద్యంగా పేరడీకరించినట్లు 

రూపకానికి పేరడిగా రూపకం నిర్మించడం సాధ్యం కాదుకదా! అట్లాగే కథకు 

కథ, నవలకు నవల రావడం కూడ కష్టమే. కవితకు “ఆకృతి లాఘవం?” 

సౌకర్యం కాగా వచన (వృకియలకు నిడివి” సమస్యగా కూర్చుంటుంది. 

ఏమైనా ఈ థీసిసులో సృజనాత్మకమైన సమన్వయం, ఆలోచన లోచ 

నాలు కనవడతాయి. అయితే, ఎక్కడన్నా ఆరిందాతనం కూడా చూపుతుంటాడు 

నిత్యానందరావు. అనుభవం మీద అవన్నీ నద్దకానిపోతాయి ముందుతరాలలో 

తనదైన కృషికి తగిన గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాడని ఇతడి విషయమై ఆశించ 

వచ్చు 

తెలుగు సాహిత్యంలో శతాధికంగా పేరడీ లక్షణాలున్న రచనలు నేక 

రించడం, విశ్లేషించడం సామాన్యమైన వని ఏమీకాదు. అన్ని ష్మకియలకు సంబం 

ధించిన పేరడీ స్పోరక రచనలన్నీ సేకరించాడు. ఇప్పటివరకు తజ్జలోకం 

పేరడీలుగా సంభావిస్తున్న కొన్ని రచనలను సేరడిలు కా వని నిత్యానందరావు 

సోపవ త్రికంగా నిరూపించడం బాగుంది ఆధిషేపానికీ వి పతీపానికి వ్యాజధోరణికీ 

పిరడీకి ఉండే సాదృశ్య భేదాలను చూపి, ఏవి పేరడీలో ఏవి కావో నిరూ 

పించాడు నిత్యానందరావు. లబ్బ _పతిష్టుల దగ్గర నుంచి కౌమార వర్టిమ్షువుల 

వరకూ వారి పేరడి రచనలు సేకరించి గుణ దోష నిర్ణయం చెయ్యడం 

ఇతడు చేసిన పేరడిత త్య నిరూవణ పరిశ్రమలోని ఆర్జవాన్ని ఆవిష్క-రిస్తున్నది 

ముగింపుగా ఒక మాట. ఈతడి రచన చదివించి గుణం కలది హాయిగా 

సాగుతుంది మొదటినుంచి చివరి వరకూ. చదవడం పూర్తి చేశామా హసన్ము 
ఖులమవుతాం ఒక రచన చదవడంవల్ల అంతకం చే మనం కోరుకొనేది సాధించ 

వలసింది మరేముంది? సత్యానందీయంతో మొదలు పెట్టి నిత్యానందీయంతో 

ముగించడం పేరడాక్సికల్ కావచ్చు కానీ పేరడీమా[తం కాదు. డా! నిత్యా 
నందరావు కివే నా శుభాకాంక్షలు (తీచీర్స్! 



(పన్తావన 

ఆబాలగోపాలానికి ఎంతో (పేతిపాత మైంది హాస్యం ఈతిబాధలు, 

కష్టనష్టాలు, కలహాలు, కన్నీళ్ళు కాసేపు మరచిపోయి ఉత్సాహం నింపుకొని 
తిరిగి జీవన సమరంలోకి దూకేందుకు శ క్రినిచ్చే దివ్యౌషధం ఆది చమత్కారం, 

అధిక్షేపం, వినోదం, హేళన మొ! రకరకాల రూవభేదాలను “హాస్యం” అనే 

"పేర వి స్పృతార్థంలో వ్యవహరిస్తున్నాం దానిలోని మరో |పముఖ విభాగమే 

“పేరడీ.” మాతృకను తలపింపచేస్తూ చేసే అధికేప వినోదానుకరణం పేరడీ. 

"పేరడిని గురించి పర్మిశమించాలనే తలంపు ఇప్పటిది కాదు. డిగీ 

రెండో ఏడు (1982) చదువుతున్నప్పుడే కలిగింది జరుక్ కాన్త్రి వర్ధంతినాడు 

ఆయన పేరడీల గురించి 1ర జూలై 1982 ఆంధ|పభ దినష్మతిక సారస్వతాను 

బంధంలో ఒక వ్యాసాన్ని రాశాను. అప్పటికి ఆయన పేరడీలు కానీ, కథలు 

గానీ గంథరూవంగా రానేలేదు. తెలుగు సాహిత్యంలో “పేరడీ పై సమ్మగమైన 

[గంథం రాయాలన్న సంకల్పానికి ఆనాడు వీజావాపం జరిగింది. “రాజకీయ 

భాగోతం” పేర భాగవతం వద్యాలకు నా కార్టూన్ "పేరడీలు 1923 డిసెంబర్లో 

15 రోజులపాటు ఆంధ్యపభలో షవచురితమై ఎందరి [ప్రశంసలనో 

పొందాయి. ఇది 'పేరడీపట్ర నాకున్న ఆసక్తిని పట్టుదలగా మార్చింది పె 

చదువులు చదువుకొంటూనే ఒక వంక పేరడీ ఎక్కడ కనిపించినా, 

తత్సంబంధమైన వ్యాసం కనిపించినా సేకరిస్తూ వచ్చాను ఆ ముడిసరుకంతా 

ఇప్పుడు బాగా ఉపకరించింది. 

తెలుగులోని వివిధ సాహిత్య (ప్మకియల్లో “కేరడి ఏ విధంగా కొనసాగిందో 

పరిశోధించడ మే ఈ పరిశోధన లక్ష్యం. దాని కనువుగా మొదట “పేరడీ లక్షణ 

పరామర్శ” చేశాను ఎలాంటి అనుకరణలు పేరడీలు అవుతాయో, ఎలాంటివి 

కావో సోపప త్తికంగా చర్చించాను “ేరడికి ఉండే ఇతర లక్షణాలు కూడ 

పరిశీలించాను. పాశ్చాత్య విమర్శకులు "పేరడీని మూడు విభాగాలు చేశారు 

నేను వాటిని కలుపుకొని మరింత విస్తృత |పాతిపదికతో తొమ్మిది అంతర్వి 
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భాగాలు చేశాను. ఇక్ ఈ పరిశోధన (గంథం ద్వారా చేస్తున్న కొత్తపతి 

పాదనగా దీన్ని భావిస్తున్నాను. 

సాధారణంగా ఏ తెలుగు సాహికీ ప కియను పరిశోధించినా ఆది ఆంగ 

సారస్వత [ప్రభావ జనితం అనుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న పక్షంలో దాని 

పరిణామ వికాసాలను చెప్పడం తెలుగు పరిశోధకులకు అలవాటు. ఆంగ్ల సాహిత్యం 
లోని పేరడి పరిణామ వికాసాల సమ్మగ సమాచారం “సేకరంచినపటికీ దీనిలో 

చేర్చలేదు. మనకు కావల్సింది ఆంగ్ల సాహిత్యంలో చెప్పిన (ష్మకియా లక్షణాలు 

తప్ప దై సాహిత్య ౦లో వాణి వరణామ హన కావని నా భావం అంతేగాక 

వాటిని కుమారి సూరంపూడి సుధగారు “జరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు _ ఒక పరికీలని 

ఆనే ఎం ఫిల్ పరిశోధన వ్యాసంలో పొందుపరిచారు. 

ఇక |పాచీన సాహిత్యం, ఆధునిక కవిత్వం, నవల, కథ, నాటకం, 

జానపద సాహిత్యంలో పేరడిలను పరిశీలించాను చాలామంది అనుకొ నేట్టు 

శక్తవజాది ఖండ కావ్యాలు పేరడీలు కావని ఒక (పత్యేక _వకరణంలో సహేతు 

కంగా నిరూపించాను. 

భావి పరిశోధకుల సౌకర్యార్థం నేను సేకరించిన పేరడీల వివరాలన్నీ 

కలిపి “పేరడీ వాజ్మయ సూచిక! తయారు చెశాను దీనిలో ఉన్న వాటికన్నా 

రెట్టింపు మెగింపోయి ఉండవచ్చునని, ఇది సమ్మగంకాదనీ సవినయంగా మనవి 

చేస్తున్నాను హాస్యవర్ణని (1875), హాస్య సంజీవని (1876), నవ్వుల మూట 
(1921), వినోదిని (1924), చితగు ప్త | 1932), ఢంకా (1934), నవ్వులతోట 
(1934), ఆనందవాణి (1939), హాన్యపియ, పహాన్వడ్నోర3 లాంటి పతికలు 

చూడ్డానికి కూడ నేడు దొరకవు వాటిలో మరెన్ని “పేరడీలు ఉన్నాయో?! 

(గంథంలో |పస్తావింపబడిన విద్వాంసులందరి పట్ట రచనాశా లిలో 

భాగంగా ఏకవచన [(పయోగం చేయడమైంది అంతేకాని, వారి పట్ట నాకు 

గౌరవం, వినయం చేవని కాదు సుమా! 

నా ఈ చిన్న పర్మిశమ విజ్ఞుల కే మాతం సంతృ్భ ప్తి కలిగించినా ధన్యుణ్ణి. 

ఇందులో ఎన్నో ఆసమ్మగతలు చోటు చేసుకొని ఉండవచ్చు ఎంత జ్యాగత్త 

పడినా అచ్చుతప్పులు దొర్హనే దొర్దాయి సహృదగప విమర్శలే నా భావి పురోభి 

వృద్దికి చేయూత లుగా భావిస్తూ వినమంగా వాటిని స్వీకరించి నా లోపాలు 

సరిదిద్దుకోగలనని మనవి చేస్తున్నాను 



అంజలి 

వరిశోధనకు అవకాశం కలి ంచిన గురువర్యులు ఆచార్య ఎం కుల శేఖర 

రావు గారికీ. 

సందేహాలను, సమస్యలను సముచితంగా పరిష్కరిస్తూ నికిఘ్న ౦గా 

ముగియడానికి దోహదం చేయడమేకాక పీరికా రూపంతో ఆశీర్వదించిన 

సహృదయ పర్యవేక్షకులు ఆచార్య ఎస్వీ రామారావుగారికీ_ 

ఈ (గంథం డాక్టరేటు పట్టానికి అర్హమైందిగా గుర్రించిన వదిక్షకులు 

ఆచార్య ఎస్ గంగప్ప (నాగార్జున విశ్వదడా అయం, గుంటూరు) గారికీ, ఆచార్య 

కె మలయవాసిని (ఆంధ విశ (విద్యాలయం, విశాఖపట్నం) గారెక్రీ 

ముదణకు అనువుతించిన తెలు గుకాఖ అధ్యక్షులు ఆచార్య వి. సీతా 

కళ్యాణిగారికీ, బోర్డ్ఆఫ్ స్టడీస్ చైర్మన్ ఆచార్య ఎన్. గోపిగారికీ, ఆర్ట్ 

ఫ్యాకల్టీ డిన్ ఆచార్య చేకూరి రామారావు గారికీ. 

ఉస్మానియా తెలుగుళాఖలో పనిచేస్తున్న గురువులకూ గురుకల్నులకూ 

మితులకూ సహచరులకూ అందరికీ... 

ము[డణకు కొంతలో కొంతై న ఆర్థిక సహకారం అందించి _పేరణ 

కలిగించిన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి, ముఖ్యంగా ఉపాధ్యక్షులు ఆచార్య 
"పేర్వారం జగన్నాథం గారికీ 

రాత్యపతిని (శద్దగా చదివి సవరణలు నూచించడమే కాకుండా ఆత్మీయ 

మైన కీరికను కూడ అందించిన పఖ్యాత రచయిత డా! అక్కి. రాజు రమాపతి 

రావు గారికీ. 

విన్మమపూర్వ్యక (పణావూంజలి 



వక్ష 

సుదీర్ణమైన లేఖల ద్వారా ఎన్నో కొత్త అలోచనలకు తావు కల్పించడమే 

కాకుండా నా పరికోధనాంశానికి సన్నిహిత సంబంధమున్న “అధికేపం” పె 

డాక్టరేటు వట్టం (గహించిన ఆత్మీయ పరిశోధక మితులు డా! రెంటాల 

శ్రే వేంక టేశ్యరరావు గారికీ 

ఈ [గంథంలోని కొన్ని అధ్యాయాలను వ్యాసాల రూపంలో |వచురించిన 

ఆం|ధ| వభ, ఆం|ధభూ మి, ఉదయం, తెలుగు, |సవంతి, వివేచన మొ॥ ష్మతికల 

సంపాదకులకూ.__ 

మార్పులతో చేర్పులతో పలుసవవరణలతో నిండిన నా రాత్మపతి ఎంత 

విసుగు తెప్పించినా భరిస్తూ ఎంతో అందంగా ముదించిన పద్మావతి పింటర్ 

అధినేత శ్రీనివాస్ గారికీ, నిశితంగా [వూపులు చూసిన కె పి. ణబాబుగారికీ...._ 

కవర్ పేజీని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దిన “ఫినిషింగ్ పాయింట్” 

నరేందర్ దంవతులకూ.____ 

మరో మంచిమి తుడు శ్రీ జనువాడ రామస్వామిగారికీ___ 

సాదర కృతజ్ఞతా భఖివందనలు 

నా జీ(విత భాగస్వామి, “ముప్పావంగి” చి॥ గీతారాణికి శుభకామనలు 
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చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం 

(చాకలి పురాణం, మారీచస్మృతి, దివాలా దేవి (వతకల్పం, 

కలిగిత, పంచాంగ ఫలితాలు యక్ష (పశ్నలు, వ్యాపార 

(ప్రకటనలు, జొషధ పక టనలు, వుస్తక (వకటనలు, 

తోకచుక)_.లు, వీలునామా, ఎనిికల విజపులు, పరిక్ష 
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ఇవి కూడా పేరడీలే 

(_పేమలేఖలు, అభినందనలు, అభ్మిపాయ |వకటనలు, 

చిత సమీక్షలు, పీరికలు, సత్యా శయ కందశిలాశాసనం, 

కచేరీ కథనం, వైద్య వ్యాపార |వకటనలు, చిట్కా 

వైద్యం, వార్తలు, బహిరంగ వేలం |పకటనలు. సన్మాన 

హృతం, స్వీయ చత, వరాన్వేషణ పకటన, ఎన్నికల 
(పకటన, జాతీయాలు) 
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218 

221.2832 

223 

నితి తం శక న 
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24 8.810 

245 

271 

294 

304 
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1£ అనుబంధాలు 309.9328 

"పేరడీ వాజ్మయ సూచిక ౩11 

య “పేరడీ కావ్యాలు, కవితా సంకలనాలు, B) పేరడి 

దండకాలు C) కవితలు. 

వచనంలో పేరడీలు 319 

ఎ) నవల, బి నాటకాలు, సి) కథలు, డి సంకలనాలు, 

ఇ పేరడీలు. 

తోడ్పడిన పుస్తకాలు 323 



సరీ లక్రణ పరామర్శ 





1. పెరడీ - అనుకరణం 

మానవ జీవన గమనం అనుకరణ శీలం. శిశువు పుట్టింది మొదలు, తప్ప 
టడుగులు వేస్తూ త త్రరపశుతూ అమ్మనూ, నాన్ననూ, అన్ననూ, అక్కనూ 

అనుకరిస్తూ అనుభవపరంగా ఎదుగుతూ ముందుకు సాగుతాడు సభ్యతా 

సభ్యతలూ మంచి చెడ్డలూ చేయవలసినవీ చేయకూడనివీ మొదలైన విషయా 

లను పరిసరాల నుండి (గ్రహిస్తాడు. “యద్యదాచరతిశేష్టః” కూడ (పసిద్దమే 
గదా! అంటే మొత్తం పైన | పకృతిసీ సమాజాన్నీ గమనించి అనుకరిస్తూ తన 

జీవన (వస్టానానికి కావలసిన మెళుకువలను నేర్చుకుంటాడన్న మాట! తల్రి 

దం్యడుల నుండి నేర్చుకోవడం, తల్రిదం్యడులు కావడం, పెద్దలను అనుకరిం 
చడం, పిన్నలకు అనుకాక్యులు కావడం అనేది ఎల్లప్పుడూ కొనసాగే చకం. 

ఆయితే ఈ అనుకరణాన్ని “యశాతధ (వతివింబంిగా చెప్పకూడదు. 
“అనునృష్టి” లేదా “పునఃసృష్టి' అనవచ్చు ముందు తరాల అభి పాయాలను జీవన 

సరళిని వర్తమాన స్థితిగతులకు సమన్వయించుకొని మార్పులు కూర్పులు 

చేసుకోవడం విజ్ఞత. 

ఇట్లా సిద్దించిన అనుభవాల పరంవరనే సమకాలికుల కోసం ఆగామి 

తరాలకోసం సాహిత్యాది కళల రూపాన నవుడు వ్య క్రీకరిస్తాడు. కళ 

(పకృతిని అనుక రిస్తుందని 1 అరిస్టాటిల్ చెప్పినా [పకృతి కళలను బోధిస్తుం 

దని * మిల్టన్ అన్నా ఇద్దరి భావం ఒక్క- టే. ఒకరు 'కళి నుండి మరొకరు 

(పకృతి వైపు నుండి తమ అభ్మిపాయాలను వెలిబుచ్చారు. కావ్యం ఎంత 

“లోక వృతానుకరణ' $ మైనా, ఎంత “అవస్థానుకృత' శ మైనా, కవి ఉన్న 

Art imitates Nature - Aristotle. 

Nature taught Arts _ Milton. 

లోకవృత్తానుకరణమ్ నాట్యమ్ _ భరతుడు 

అవస్థానుకృతిర్నా ట్యమ్ రూపందృశ్యతయోచ్యతే _ ధనంజయుడు BOD 
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దున్నట్లు స్వికరించక తన మనోయవనిక మీద అంతరిందియాలకు దర్శన 

మిచ్చిన వీరుగా భావనాబలం చేత చితిస్తాడు 1,2 

జీవితంలో మనిషి, సాహిత్యంలో కవి కేవలం అనుకర్తలు కారు. 

'నూత్నతిను దర్శించగలిగిన సృజనశీలురు. 

అపార కావ్య సంసారానికి (పజాపతులయిన మహా కవులు తమ కవితా 

శ క్తిచేత తదనంతర కవులను సమ్మోహితులను చేశారు |ప్రభావితులను చేశారు 

[వతిభామూర్తులయిన అర్వాచీన కవులు తమకన్నా ముందు వెలసిన కవుల 

భావనా నై శిత్యానికి పద్యరచనా వై శిష్ట్యానికి ముగ్గులె పొంగిపోయి వాటిని అనుక 

రిస్తూనే తమదైన ముద ఉండేలా చూసుకొన్నారు. పూర్వకవులను అనుక 

రించడం అవమానంగా కాక నిజమైన నివాళిగా భావించారు. 

ఇతివృత్త సామ్యం, సన్నివేశ సాద్భశ్యం ఉన్న పుడు కవులు పూర్వీకుల 

భావాలకు స్వల్పమైన మార్పులతో తమవైన చేర్పులతో రాయడం కూడా 

గమనించవచ్చు ఒకానొక తాత్విక దృక్కథానికి చెందిన కవి రచనల బాణీలు 

సిద్ధమైతే ఆ బాణీలను తద్భిన్న మైన సిద్దాంతాల వారు కూడా వాడుకోవడం 

చూడవచ్చు. చలనచ్మిత గీతాల బాణీలో భక్తి పాటలు రాయడం కూడా 
ఈ కోవలోకే వస్తుంది వీటిలో కొంచెతనపు హాసదృషి లేదు కదా! ఇవి ఒక 

1 A work of art reproduces its original not as it 1s 

itself but as 16 appears to the Senses _ Aristotle. 

2 He must represent things such as they were or are or 

such as they are said to be and believed to be or such 
as they should be. 

వన పేర్కొన్న ఉల్లేఖనలన్నీ ఎస్ వి. రామారావు తెలుగులో 
సాహిత్య విమర్శ (1989) పుటలు 50, 56 నుండి (గహించినవి. 

3. శ్రీశ్రీ మహ్మావస్థానం గీతాల శైలిని అనుకరిస్తూ, యొబ్దండ రఘుమారెడ్డి 
అకాల జ్ఞానతత్వాలు, సీలా జంగయ్య మహాపపంచం తమ దృక్కో. 
కాల కనుగుణంగా రచించారు. 



పేరడి లక్షణ పరామర్శ 5 

రకం ఆదర్శానుకరణలు (Ideal imitations) కాగా దీనికి సమాంతరమైన 

మరొక అనుకరణ ముంది అది రచయిత శై లీవిన్యాసాలను, అభిరుచులను 

విలోమ మార్గంలో హేళనాత్మకంగా అనుకరించడం. ఈ రకం వికటానుకర 

ణాన్నే (Ridiculous imitation) సాహిత్యంలో పేరడీ (Parody) అని 

స్థూలంగా పిలుస్తున్నారు. 

"పేరడి మినహా మిగిలిన సాహిత్య (వ్మకియల్లో అనుకరణం వూర్వకవి 
చూపిన (పభావానికి నిదర్శనం మాత మే “పేరడీ అచ్చంగా స్వతతత రచన 

కాదు అది ఆభాస స్వతం్యత రచన అంటే, ఒక స్వతంత రచనను (అది 

కవిత్వం కావచ్చు, వచన రచన కావచ్చు) ఆధారంగా చేసుకుని పుట్టే అనుకరణ 

రచన. మాతృకకు పుతిక లాంటిది ** అనుకరణమే (ప్రధానంగా కలిగిన 

ఏకైక సాహితీ [పషకియ పేరడీ. ఈ ఆనుకరణం కాకతాశీయం కాదు, 

సంకల్పవూర్యక మే. 

ఒక మాతృకకు అధిక్షేపాత్మకమైన, హేళనాత్మకమైన, విస్యాత్మక 

మైన విషయాంతరంతో కూడిన అనుకరణమే “పేరడి కవి కూడా ఆలాంటి 

దృష్టితో రాసినపుడే పేరడీ అవుతుంది. అంతేతప్ప ఒక కవి రచనాశై లినికానీ, 

ఒక పద్యాన్ని కానీ, ఒక ఖండికను కానీ అనుకరించినంత మ్మాతాన పేరడీ 

అని తొందరపాటుతో తలపోయరాదు పరిహాస దృష్టి _పధానం. ఇంకా స్పష్టత 

కోసం ఎలాంటి అనుకరణలు పేరడీలు కావో, ఎలాంటివి అవుతాయో స్థాలీ 

పులాక న్యాయంగా వరిశీలిద్దాం. 

ధర్మ త త్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం బని 

యధ్యాత్మ విదులు వేదాంత మనియు 

సితి విచక్షణుల్ నీతిశాస్త్రం బని 

కవివృషభులు మహాకావ్య మనియు 

1 కేతు విశ్వనాథ రెడి, సార్శ|తిక విశ్శవద్యాలయం బి.ఎ. పార్యగంథం, 

పుటలు 134. 152. 
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లాక్షణికులు నర్వ లక్ష్య సఇగహ మని 

యెతిహాసికు లితిహాస మనియు 

పరమ పౌరాణికుల్ బహుపురాణ సముచ్చ 

యం బని మహి(గొనియాడుచుండ 

వివిధ వేదత త్మ వేది వేదవ్యాసు 
డాదిముని పరాశరాత్మజుండు 

వివ్షుసన్ని భుండు విశ్యజనీనమై 

పరుగుచుండ( జేసె భారతంబు 

ఇది నన్నయ భారత అవతారిక(1.31)లోనిదని ఆందరికీ తెలిసిందే. 

వె దికలిది శుద్ద వై దికంబని యన్న 

శా స్త్రజ్ఞ లిది ధర్మశాస్త్ర మనగ 

తార్కి.కులిది మహాతర్క్మ౦ బనంగ పొ 

రాణికు లిచియె పురాణమనగ 

ఆగమ విదులు దివ్యాగమం బిదియన 

తం్యతజ్ఞు లిది వీరతంతమనగ 

భక్తవారం బిది భ _క్రిమార్గ్షంబన 

ము క్యర్థు లిది మహాము క్రిద మన 

కవులు భువిని నిదియె కావ్యంబనంగను 

సజ్జనులకు మిగుల సంతసముగ 

నిర్వికల్పరతి చతుర్వెదసారమన్ 

పద్యముల్ రచింతు బసవలింగ! 

పాల్కురికి సోమన తన చతుర్వేదసారం (పద్య సంఖ్య 22) గొప్ప 

తనాన్ని వర్హిస్తూ చెప్పిన ఈ పద్యం నన్నయ పద్యానికి అక్షరాలా అనుసరణ 

మని చెప్పడానికి శమవడ నక్కురలేదు (పతి వర్షానికి చెందినవారు భారతం 

తమదేనని భావిస్తారని నన్నయ చెప్పినచ్లే సోమన చెప్పాడు _ అంతే. నన్నయ 

పద్యం పారకునిలో కలిగించే అనుభూతికి భిన్నంగా సోమన పద్యం హాస్యాను 

భూతి కానీ వేళాకోళంకానీ కలిగించడం లేదు. మొదటి పద్యం ఛాయలో రచన 
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సాగిందే తప్ప హేళన చేయాలన్న భావంతో వెలువడింది కాదు పారకుడు 

గంభీరంగా చదువుకొంటూ వెళ్ళిపోతాడు. కవికి మొదటి పద్యాన్ని వికృతంగా 

ఆనుకరించాలన్న ఆలోచనే లేదు. అందువల్ల ఒకే తీరుగా ఉన్నా పై పద్యానికి 

కింది పద్యం పేరడీ కాలేదు ఇంకో దృష్టాంతం కూడా చూద్దాం ___ 

నల్టనివాడు, పద్మనయనంబులవాడు, మహాశుగంబుల 

న్విల్లును దాల్చ్బువాడు, కడువిప్పుగు వకమువాడు, మేలుపె 

జల్రెడువాడు నిక్కినభుజంభులవాడు , యశంబు దిక్కుూలం 

జల్లెడు వాడునై న రఘున త్తము డీవుత మాక భీష్టముల్ 1 

శ్రీరాముని పరంగా పోతన చెప్పిన ఈ పద్యం అంతగా (వసిద్ది కాలేదు. 

కాని దీని ధోరణిలోనే పోతన కృష్ణని పరంగా చెప్పిన పద్యానికి ఎనలేని పేరు 

_పఖ్యాతులు వచ్చాయి. 

నల్పనివాడు, పద్మనయనంబుల వాడు, కృపారసంబు పె 

జల్రెడువాడు, మౌళి పరిసర్పితపింఛ మువాడు, నవ్వురా 

జిల్లెడు మోము వాడొకడు చెల్వలమాన ధనంబు దెచ్చెనో 

మల్లియలార! మీ పొదలమాటున లేడు గదమ్మ చెప్పరే. 

ఈ పద్యాన్ని అనుకరిస్తూ రాయపోలు సుబ్బారావు, ఉత్పల సత్య 

నారాయణాచార్య, వెలుదండ రామేళ్యర రావు* కృష్ణుని కీ రించారు 

1 పోతన శ్రీమద్భాగవతము 960. 

నల్హనిమేనువాడు, చిరునవ్వులు కన్నుల జిమ్మువాడు, రం 

జిల్లు గళంబు నందు తులసీవనమాలిక ([వేలువాడు; గల్ 

గల్పను గజ్జెలందియలు కాళ్ళకు దాల్చినవాడు, చల్లగా 

బిల్లన గోవి పాడి వలపించెడి వాడెటుబోయె గంటిరే. 

== రాయ్మపోలు సుబ్బారావు “మహాకవి పోతన” (శీ కిక) మ్మిశమంజరి 

పుట 44. 
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కృష్ణన్తుక్యాత్మక మైన ఈ పద్యాలకు ఆఎలంఒన పోతన శ్రీరాముని 

వరంగా చెప్పిందే, ఒక అవతార పురుషుని స్థానంలో మరొక అవతార పురుమని 

క్రిరనం ఉంది. అంతే తప్ప కలిగే అనుభూతిలో మార్పు లేదు గాంభీర్యానికి 

లోటు లేదు. కనుక పేరడీలు కావు. 

మరో పద్యం చూడండి : 

నల్లనివాడు, ర క్తనయనమ్ములవాడు, భయంకర స్వరూ 

పోల్లసనమ్ము వాడు, గదనూని మహామహిషమ్ము పె [పవ 

_రిల్సెడి వాడు, నా [వణయదేవుని జీవధ నమ్ము తచ్చెనో 

భిల్ల పురంధులార! కనిపింవడుగా దయచేసి చెప్పరే 1 

నల్దనివాడు నిలు తిరునామమువాడు, _పపుల్త పుండరి 

కోల్లసితా య తాక్షముల నొప్పెడు వాడు, వెడందయెన శే 

రుల్లము వాడుదగ భుజయుగ్మము వాడు, భష లాటి. సం 

పల్పలితోపశోభిత శుభ పదమూ ర టి [వసన్నుడయ్యెడున్ . 

ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య, విభీషణ శరణాగతి. 52 వ వద్యం. 

నల్లని రూపువాడు, భువనంబుల నన్నిటి నేలువాడు తా 

నెల్లడ నున్నవాడు, జగదేక విమోహనుడై నవాడు, సీ 
తోల్పసి తాయతాంబర వియోగుల భక్తుల  నెల్పవేశలన్ 

చల్లగ జూచువాడు నను సంతతమున్ గృపతోడ [బోచునే 

వెలుదండ రామేశ్వరరావు, ఆమ్ముదిత చాటువు. 

నల్పనివాడ, జ్ఞాన నయనమ్ములవాడ! మనస్సు లోపలన్ 

తెల్టినివాడ, హింసను వధించిన నల్తనివాడ ! కాంతిపై 

జల్రినవాడ, తెల్లని విషమ్మునకు విరుగై నవాడ! నా 

ఊల్పిము లోనివాడ! పదవోయి విశాల విభావథశాల పె 

అని మిసిసిపి విశ్వవిద్యాలయంలోని తొలి స్మీగో వట్టభ్మదుడు జేమ్స్ 
మెరిడిత్ను | వశంసిస్తూ దాశరథి రాసిన పద్యాన్ని కూడ ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. 

ఇది కూడ గంభీరమైన పద్యమే తప్ప "పేరడీ కాదని (వత్వేకించి చెప్పవలసిన 
పనిలేదు _ “సిలరవ్వ” దాశరథి కవిత (1577) పుట 436 

tL; జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్ర. సతీ సావితి (ఖండిక) ఆరంభ పద్యం 

ఉదయశ్రీ, (1975) పుట. రి4 
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కరుణశ్రీ రచించిన ఈ పద్యంలో నల్తనివాడై న శ్రీకృష్ణుని స్థానంలో 

మరో నల్బని వాడ యిన “యమధర్మ రాజూ (పవేశించాడు. మహామహిషం వచ్చింది. 

సత్యవండని _పాణాలు తీసుకొ నిపోతున్న కాలుని వారించడానికి “వదన శ్రీవసి 

వాడిపోయి', “దీనత్వము రూపుగై కొనిన |పేమోన్మాదిని' ఆ సుమంగళి సావిత్రి 

చేస్తున్న [పయత్నాలు అభివ ర్థితమయ్యాయి మూల పద్యానికి భిన్న మైన 

విషయమే ఉంది హాస్యం కానీ అధిషేపం కానీ లేవు _ రచయితకాదృష్టి కూడా 

లేదు. కనుక ఇది పేరడీ కాదు. ఒక కవిపట్ట భక్తి గొరవాభిమానాలతో ఆయన 

పోకడలను అనుకరిస్తే అది పేరడీ కాదు. పరిహాసం దృష్టితో ఆఅనుకరిస్తేనే పేరడీ 

అవుతుంది జంధ్యాల వారు పోతనను అనవసరంగా ఇక్కడ అనుకరించి 

సన్నివేశాన్ని చెడగొట్టారు ఆయన పద్దతిలోనే ఆయన స్వతంత్రంగా రాసుకొని 
ఉంచే ఉదాత్తంగా ఉండేది 

ఇంకొక్క ఉదాహరణ చూసి ముందుకు వెళ్లాం. 

హాయను! ధర్మరాజ తనయాయను! నన్నెడ బాయనీకు జ 

న్నేయను! దల్రినేపజనునే యను! కృష్ణుడ వీడెవచ్చెరా 

వేయను! నొంటివోకదగ వేయను! నేగతి బోవువాడనే 

నో యభిమన్యుడాయను! (బియోక్తుల ను త్రరదేర్పవేయనున్1 

కవ్మిబహ్మ తిక్కన రచించిన ఈ పద్యం కరుణ రసావిష్క్కరణకు 

ఉత్కష్టమైన లక్యం. ఈ విషాదోత్సల [ప్రభావం అర్వాచీనులమైన బాగా 

పసరించింది 

హాయను నో కుమారయను! నక్కట పల్క_వ దేమిపు తపు 
స దల్రి( జూడమను! దమ్ముండ తూరగనా ఇనే యమో 

ఘాయత సాయకంబను నృపాధము. డేటికి నేసెం బట్టి ప 

బ్రైయను పీకు సీగతి ఘటించెం గదే యను దై వమాయనున్ సి 

1 కవ్మితయం (తిక్కన భాగం) ఆంధమహాభార తము, దోణపర్వము 
2 _ 242, 

2 భాస్కరుడు (కుమార రుదదేవుని భాగం), భాస్క_ర రామాయణము. 

అయోధ్యకాండ, 2158 వ పద్యం. 
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దశరథ బాణహతుడైన కుమారుని చూచి మునులు విలపిస్తున్న సన్ని 

వేశంలో కుమార రుద దేవుడు తిక్కన పద్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. 

అట్లాగే భాన్క_రుడు, అయ్యలరాజు రామభ్యదుడు, కూచిమంచి తిమ్మకవి, ముద్దు 

పళని, లింగకవి _ గంగకవి, రాపాక లక్ష్మీపతి! వంటి వారెందరో తిక్కన 

పద్యాన్ని మనోజ్ఞ అనుకరణీయంగా స్వీకరించారు 

17. హాయను, నోనరే్యదయను, హా రఘుకుంజర సీవు వేగ రా 

వేయను నెంత దూరమున కేగితి వోయను నా యెలుంగు విం 

చెయను, విన్న నీ శరము లీ తలలింతకు (దుంచివై వకు 

న్నేయను, కైక కోర్కె_ఫలియించె బశీయను డై వమాయనున్ 

—భాస్క_రుడు, భాస్కర రామాయణము, అరణ్యకాండ, 2 - 112 

హాయను గాధినందన మఖారి నిశాట మదాపహారి దా 

హాయను! గావజీవదవదాంబురుహాయను! రాజలోక సిం 

హాయను! | బోషితార్య దివహాయను( గానలకేగితే నిరీ 

హాయను! నిర్వహింపగలనా నిను బాసి రఘూద్యహాయనున్. 

అయ్యలరాజు రామభ్మదుడు రామాభ్యుదయము 5.101. 

హా పభావ (పపుల్లాంభో జలోచన _- హా శర్మ దాకాసుధాంకువదన 

హా సమదద్విరేఫాలక జాలక _ హా తప్త చామీకరాభగ్యాతి 

హా దిశా కుంభికుంభాంచితకుచకుంభ _ హా పరిపక్వ బింబాధరోప్టి 

హో హీరశక లమనోపహూర రదనాళి _ హో నవదర్పణోద్యత్క-పోల 

హా జగన్మాన్య గంధర్వ రాజన్య 

యహహ మారున కిటుల నన్నప్పగించి 
గొడవ6 జెందించి కుందించి జుడె6గిచనితె 

యంచు నిన్నెంచు నతడు [కొమ్మించుబోడి 

కూచిమంచి తిమ్మకవి, రసికజనమనోభిరామము. ర-62. 

తిమ్మకవి రాసిన అచ్చళతెముగురామాయణము అయోధ్యాకాండ 

లోని 89, 90 పద్యాలు కూడ ఇట్టాంటివే అయితే అవి అచ్చతెనుగులో 

ఉండడం వల్ల చెవికింపుగా ఉండవు. 
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ఈ పద్యాలన్నీ ఇష్టజననియోగాన్ని గంభీరమైన వాతావరణంలో కరుణ 

రసో పేతంగా చితించినవే ఎక్కడా నవ్వుకోవడానికి కానీ నవ్వుకోవాలనే తలంపు 

రావడానికి కానీ ఆస్కా-రాన్ని కలిగించవు, అందువల్ల అవన్నీ తిక్కన పద్యా 

నికి కేవలానుకరణలు లేదా ఆదర్శానుకరణలు (Ideal imitations) 

అయ్యాయి తప్ప పేరడీలు కాలేదు 

తిక్కన పద్యం మూసలోనే కూచిమంచి జగ్గక వి రాసిన వద్యం కూడా 

ఒకటుంది 

హాయను! చంచరీక నిచయాంచిత కుంచిత రోమకామగే 

హాయను! దానమానిత మహాద్విప మేహన మోహనైక బా 
హాయను! కాకమూక చరణాయుధ కుర్కు_ర దూషితాత్మగే 

హాయను! చందితాళ నహహాయను( వీత శిరోరుహాయనున్ 

చందరేఖ విలావం (2 - 121) లోని ఈ పద్యంలో గాంభీర్యం ముసు 

గులో హాస్యం దాగి వుంది. తిక్కన పద్యం వింటే పారకులు ఆర్ట్రభావ 

మనస్సు. లవుతారు (దవిస్తారు ప్యుతుని కోత్పోయిన ఆ తండి వేదనతో 

రాయను వింతపుట్టినది రాయను _ జూతువుగాని వేడ్క-టే 

రాయను ... 

ముద్దుపళని, రాధికాస్వాంతనము 3-60. 

రాయను గాయనుం దొగల రాయనిగేరు నిగారుపుంగొటా 

రాయను మేటినాడెపు దొరాయను( గిన్స్ను యొనర్చెదేమిమే 
రాయను నింతనీకుంగనరాయను, దయ్యము పాడిదప్పె నా 

రాయను, గన్నవారు నగరాయను నిప్పని మానురాయనున్ 

లింగకవి _ గంగకవి, సీతావిజయము, 4.171. 

(ఆరుర్యద, సమగ ఆంధ సాహిత్యం ౫11, పుట 325) 

పొయను మన్మనోరథ సుధార్గవవూర్ణ శశాంకరుచ్యదే 

హాయను.. 

ఎాారాపాక లక్ష్మీపతి భ|దాయుర భ్యుద యము, 2.6, 
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తాదాత్మ్యం చెందుతారు. జగ్గకవి పద్యం వించి సానుభూతి కలగదు కలగ 

డానికక్క_డ ఏమీ లేదు కూడా. వద్యంలోని అర్థాన్ని గమనించి పకాలున 

నవ్వేస్తారు. కొంతసేపటికి వెక్క_నమై వెగటు కలిగిస్తుంది కూడా. తిక్కన 

వద్యంలోని విషాదానికి విషయాంతరం సిద్దించింది అశ్రీల (పస క్రి వచ్చింది. 

గాంభీర్యం తొలగిపోయింది. తిక్కన పద్యానికి వికృతానుకరణం జరిగింది. 

అందువల్స జగ్గకవి వద్భం "పేరడీ అయింది తక్కిన వారి పద్యాలు “పేరడీలు 

కాలేదు. ఊత్తమ స్థాయిలో ఉన్నత దిశగా జరిగే ఆదర్శానుకరణం |వస క్తి 

లేకుండా హాస్యస్పోరకంగా, ఆధి కేపాత్మకంగా, అవహేళనాత్మకంగా, అపహాస్య 

స్థాయికంగా అవరోహణ (క్రమంలో అనుసరించినవే పేరడీలన్నది పిండితార్థం 

పేరడి (గంథ చౌర్యమా? : 

సపేరడీలో అనుకరణకున్న స్టానాన్ని గమనించి పేరడీని గంథ 

చౌర్యంగా” కొందరు అనుకోవచ్చు. 

"పెర డీస్టు మూలంలోని వదాలను, పాదాలను ఇష్టం వచ్చినట్టు 

మార్చడు. సాధ్యమైనంతవరకు మార్చకుండానే అర్జాంతరాన్నీ, విషయాంత 

రాన్నీ సృష్టించడానికి యత్నిస్తాడు (వతి పద్యంలో ఒకటి రెండు ఆయువుపట్టు 

వంటి ముఖ్యమైన పదాలు (Key words) ఉంటాయి. వాటి మీదే పద్యం 

నిర్మాణమవుతుంది అవి క ర్హ్భవాచకాలో కర్మార్థకాలో కియావాచకాలో 

పునరావృత శబ్దాలో ఏవైనా కావచ్చు అటువంటి కీలక పదాల్ని గుర్తించి 

సేరడికారుడు మార్చివెస్తాడు దాంతో ఆ వద్యం స్వరూవ స్వభావాలు తల 

కిందు లవుతాయి పాతవషం పోయి సరికొత్త రూపం వస్తుంది పేరడీ రచయిత 

పద్యంలో నాలుగు పాదాలు అలాగే ఉంచుతూ కేవలం ఎక్కడో ఒక చిన్నవదం 

మామే మార్చి సీయ రచనగా _పకటించుకోవడం భావ్యం కాదు. ఇది 

[గంథ చౌర్యం అవుతుందని అనిపించడం సహజమే. 
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పేరడీ మూల రచనకు పేరు తెస్తుందే కానీ చౌర్యం కాదు 

భూషణములు చెవులకు బుధ 

తోషణము లనేక జన్మ దురితౌఘవిని 

కోషణములు మంగళ తర 

ఘాషణములురా విదూషకుని భాషణముల్. 

ఈ పద్యమంతా పోతన్న పోతయే పేరడీక ర్హ “గరుడగమను అన్న 

పదం స్థానంలో “విదూషకు అని ఒక్క పదాన్ని మ్మాతమే చేర్చాడు. దీంతో 

పద్యమే పూర్తిగా మారిపోయింది. మాతృకలో కృష్ణునిది కర్తృ స్థానం తక్కిన 

వన్నీ అతనికి విశేషణాలు. పేరడిలో కర్ర (విదూషకుడు. సర్వలోకైక 

రక్షకుడైన భగవంతునికి చెందాల్సిన విశేషణాలన్నీ ఒక భోజన్మపియుడు, ఆతి 

సాధారణుడు అయిన విదూషకునికి ఆన్య్వయించాయి ఇది హాస్యరస సంపాద 

నేచ్చతో చేసిన చిలిపి చేష్ట తప్ప వేరుకాదు పేరడి రచయితకు ఇతరత కలిగే 

(ప్రయోజనం అసరేలేదు 

'పేరడీస్టు (గంథచౌర్యానికే పూనుకొం టే ఆపసిద్ద కావ్యాలు కాసీ, 

భారత భాగవతాల్లో ఎవరికీ తెలియని మారుమూల పద్యాలు కానీ ఎన్ని 

ఉండవు? వాటినే తీసుకొని తన పేరు పెట్టుకోవచ్చు. పేరడి చదివినపుడు 

మాతృక గుర్తు రాబేదం'పే పారకునిది దోషం కాదు. 'పేరడీస్టుది దోషం, 

మాతృకతో సరిపోల్చుకుంటూ తన పేరడీ చదవాలన్న దే పేరడీస్టు ఆశయం. 

అందదికీ తెలిసిన వాటినే పేరడీకి ఎన్నుకోవడంలోని ఆంతర్యం ఇది. 

ఇంతవరకూ పేరడీలో అమకరణకున్న i= మకా సవివరంగా 

పరిశీలించాం. ఇక తక్కిన లక్షణాలను గురించి తర్వాతి అధ్యాయంలో చూద్దాం. 

జ సః 



౨. కం టా స్వభావం 

నిర్వచనాలు : 

ఆంధాంగ్ల నిఘంటువుల్లోనూ, విజ్ఞాన క ర్వన్వాల్లో కూ కకక ఇంచు 

మించు ఒకే తీరుగా పేరడీ నిర్యచింపః డింది. వీటిలో A wT1t1ng in which 

the language and style of an author or poem, or other work 15 

closely imitated or mimicked, literary imitation especially. 

The reproduction of stylistic peculiarities of an author or 

work for comic effect or in ridicule! అసీ A composition in 

which the characteristics of manner and spirit of an author 

or class of author are imitated so as to make them appear 

ridiculous? అనీ చెప్పారు, మాతృకలోని ఉదాత్తమెన గంభీరమైన శై లిసీ, 

భావాలనూ, తత్వాన్నీ కొట్టవచ్చినట్టు కనిపించే వ శేషగుణాలనూ 

(mannerisms) హాస్యపూరితంగా అధిశకేపాత్మకంగా విషయాంతరంతో 

అనుకరిస్తే పేరడీ అవుతుందని ఆ నిర్యచనాల సారాంశం $8 

“హాన్య రచయితకి కావలసిందల్లా [కిందుపరచడం లేదా |తోసిపుచ్చడం. 

చెరవపడానికి చెట పెయ్య చాలునన్న బ్లు రామాయణం వంటి కావ్యాన్ని కూడా 

1 ౪౭986605 New International Dictionary of the English 

language Vol 11 (2nd Edition) Page 1779 

2 Dictionary of world literary terms. Joseph T Shipley 

(Ed). 

3. సూరంపూడి సుధ 'జరుక్శాన్ర్రీ పేరడీలు _ ఒక వరిశీలని (1987 

పుటలు 3. 7,39 _ 32)లో నిర్వచనాలు, వాటి అనువాదాలు 

(కోడీకరింపబడ్డాయి. కాబట్టి నేను వాటిని తిరిగి పేర్కొనడం లేదు, 

ఇవ్క్_డ అవసరం కూడ లేదు. 
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వికారంగా చదివి అసహ్య మైనదనిపించవచ్చును. గాంభీర్యం కావ్యానికి; లేకితనం 

హాస్యానికి స్వాభావికమైన గుణాలు. ఆణుమ్మాతం అసందర్భ మో పటిష్టతా 

భంగమో ఐక్యతా విచ్చి త్రియో ఏర్పడితేచాలు గంభీరత చస్తుంది. వెంటనే 
లేకితనం తలెత్తుతుంది. ఈ సుళువైన హాస్య నిర్మాణ సూూతం హాస్యానుకృతుల్లో 

అనుసరించబడుతుంది.”! 

యాదృచ్చికంగా రచయితల్లో కనిపించే పడికట్టు పద్దతిని సంస్కరణ 

పూర్వకంగా పరిహాసాస్పదంగా అతిశయించి చూపే (వతీస్పందనయే శీర డి. 

ఈ (పతిస్పందనవల "పేరడీ చేయబడిన వ్యక్తి మనస్సు గాయవపడకూడదు,. 

గిల్లడం కాదు. పేరడీ గిలిగింతలు పెట్టడం చేయాలి. 

"నిని "పేరడి చేసారు? : 

కనపడ్డ ప్రతిదానిని పేరడీ చేయరు. పేరడి చేయడానికి మూల 

వస్తువులో 'సత్తా' ఉండాలి అది ఒక ఉత్తమ / ఉదాత్త రీతిలో ఉండాలి. 

(పసిద్ది చెంది ఆందరికీ తెలిసి ఉండాలి గంభీరమైన వస్తువయి ఉండాలి. 

"పేరడీకి లక్యంకావడం, గురికావడం గౌరవ హేతువు. వివిధ షృతికల్లో ఎందరో 
కవితలు, కథలు రాస్తున్నారు. కానీ అవన్నీ పేరడీకి పాతం కావడంలేదు, 

కొన్ని మాతమె పిరడికి ఆరం కావడానికి కారణం ఇదే. 

ఇప్పుడు రచయితలోని ఎలాంటి గుణాల్ని పేరడీ చేస్తారో చూద్దాం. 

(పిన్స్టన్ విజ్ఞాన సర్వస్వం ఆరు అంశాలు పేర్కొాంది.2 
కు 

వ్యక్తిగత వైపరీత్యం - Eccentricity. 

అహేతుక విశ్వాసం _ Sentimentalism 

జ్ బ్రలౌల్యం - Pedantry. 

= నిస్తేజత _ Dullness ఏ అ IND MM 

1. ముట్నూరి సంగమేశం _ తెలుగు హాస్యం (1953) పుటలు 29, 30. 
2. Princeton Encyclopeadia of Poetry & Poetess (1975) 

Page. 60 
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5. పటాటోవం _ Pompourness 

6, స్వియోత్యర్ష _ Self importance 

విశ్వనాధలో స్వీయోత్క_ (Self 1mMportance) సాజాత్క-రిస్తుంది. 
జి.వి సుుబహ్మణ్యం, ఎస్.వి. జోగారావు రచనల్లో శాబ్దిక పటాటోపం 

కైలీ లౌల్యం ([Pompourness), దర్శనమిస్తాయి. పురాణం సీత “ఇల్లాలి 

ముచ్చట్ట'లోనూ; మునిమాణిక్యం “కాంతం కదిల్లోనూ పారంపరిక సామాజిక 
సంపదాయ |పవృత్తి, అహేతుక విశ్వాసాలు (Sentimentalism) చోటుచేసు 

కుంటాయి. సంజీవదేవ్ రచనల్లో ఇ లీగతమైన శబ్దలౌల్యం (Pedantry) 

ఉండడాన్ని గుర్తించవచ్చు అందువల్ల ఈ విధంగా ఏదో ఒక *(వతృేకమైని 
శైలీ విన్యాసం ఉన్న వారి రచనలే "షే పీర డికి గురవుతాయి / గుర య్యాయి. 

పేరడిని పేరడీగా పారకుడు ఎట్లా గుర్తిస్తున్నాడు అని ఆలోచిస్తే 
ఈ కింది ఆంళాలు తెలుస్తాయి. మాత్ళక లోని వస్తువు (content) కూ రచనా 

పద్దతికీ మధ్య ఉండే సమన్వయాన్ని (co-ordination) సమతౌల్యాన్ని 

(Balance) భగ్నం చేయడం (వధానంగా "పేరడీతో జరిగే వని 

1! మాతృకా సౌష్టవం మార్చడం : 

Ll. ఆర్థవిపరిణామం 

2) ఆర్థం లేని అవాకులు చవాకులు ఉండడం. 

b) అధి కెపాత్మక మైన అర్థాన్ని వ్యడం 

2. వదాల వై ఘంటుక, ఆలంకారిక అర్థాలను మార్చడం. 

3 వాక్య నిర్మాణంలో మార్పులు చేసి తద్ద్వారా అర్హంలో మార్పులు 
కలిగించడం 

4 కాల పురుష వచనాది వ్యాకర ణాంశాల్లో మార్పులు చేయడం ద్వారా 

అర్థంలో మార్పులు కలిగించడం. 

5 విషయాంతరం (Contextual change). మూలంలో ఉన్న 
వస్తువుకు బదులుగా వేరొక వస్తువును కల్పించడం. 

6. సాంఘిక మాండలిక భేదాలవల్ల కూడ అర్థంలో మార్పులు 
కలిగించడం మొదలైన వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. 
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11. భావ (పకటనం : 

1. మాతృక / మాతృకా రచయిత మీద విసిరే విసుర్లు. 

2 మొత్తం పేరడీలో కానవచ్చే ఆభి పాయ [పకటనం. 

III పాఠకుని'పై చూసే (పభావం : 

1. మాతృక పై ఉన్న గౌరవాదరాలకు భంగం కలిగించి పారకుని 

ది_గ్భా ౦తికి లేదా హాస్యానికి తోనుచేయడం. 

2 mucus బాగా చదివిన వారిపై (పభావం చూపడం . . ఇలా 

మూడు విభాగాల్లో సేరడి రూపుదిద్దుకుంటుందని, "పేరడీ గూర్చి విశిష్ట కృషి 

సల్పిన మార్గరెట్ రోస్! వివరించారు” 

ఈ విధంగా మాతృకారచయిత శైలి, శె లీగత విన్యాసాలు, వద, 

పదబంధ పయోగరచనాగత వై.చి[తి అర్థ, భావ, అంత స్తత విశేషాలు 

మొదలైన వాటిని అతిశయించి, న్యూనపరిచి అధిషేపాత్మకంగా, హాస్యపూరి 
తంగా అనుకరించడంద్వారా “పేరడీ తయారవుతుంది. 

పేరడీ రచయిత : 

“కవి తన “మూడు (Mood) లో తానే ఉంటాడు వికటకవి పరకాయ 

పవేశం చేస్తాడు ఇతను సాహిత్య సర్క-స్లో బపూన్లాంటి వాడు. ఇతను 

వారి వారి పనులు చేస్తున్న సమర్థులైన చేరు వేరు వస్తాదులను ఒక్కడే ఒకడు 

రెండు మూడునార్దు ఆంతే సమబుద్దితో అనుకరిస్తూ మూడోసారి హాస్యం 

నిమిత్తం పిల్రిగంతు “వేస్తాడు కాని అందరీ పనులు చేయగల సమర్థుడు. వికట 

కవి కూడా 'అంతే ఒక్కడే తను పేరడి చే చెస్తున్న విభిన్న రచయితల ఊహా 

(పపంచానికి తట్టుకొని నిలవగల కవి రవి, వికటకవి ఒకొక్క. కవిని 

పేరడీ చేస్తున్న ప్పుడు ఒక్కొా-క్కాడై ఒక్కొాక్కాడిలాగా కనిపిస్తాడు ఒక 

రండ సమస్త జీవులకు తానొకొ_కృ_డై తోచినట్టు "2 bj; 

1 Margaret-A-Rose - Parody Meta-fiction (1979) Page 

25.26. 

2, మాచిరాజు దేవీ పసాద్ పారడీలు (1986 ) పుట ౫౪11. 

"15.2 
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ఏ కవిని అనుక రిస్తున్నప్పుడు ఆ కపిగా కనిపించడమనేది ెరడీస్టుకు 

సాధారణాంశం. ఏ ఇతర (వ్మకియా రచయితలకు లేని మరొక విలక్షణ 

విశేషం “ేరడీకారునికి ఉంది. ఆటు పారకునిగాను, ఇటు రచయితగాను 

సమర్థంగా రెండు పాతలను ఏక కాలంలో 'పేరడీస్టు పోషిస్తాడు పారకుడం టే 

మామూలు పారకుడు కాదు. కావ్యగుణాగుణ వివేచన చేయగలిగిన ఉత్తమ 

విమర్శక పారకుడు. మొదట పేరడీస్టు ఒక ఉత్తమ పారకునిగా మాతృకను 

ఆమూలాాగం లోతుగా అధ్యయనం చేసి, దాని మంచి చెడ్డలను ఆకళింపు చేసు 

కుంటాడు, మాతృకలోని లొసుగులను హావభావ వై లక్షణ్యాన్ని (Mannerisms) 

అతిశయించి చూపుతూ వ్యంగ్య మర్యాదతో హాస్యాన్ని మేళవించి గాంభీర్యాన్ని 

పల్టీకొట్టిసూ రచయిత అవతారమెత్తి పేరడి చేస్తాడు 

ఈ విధంగా ద్విపాతాభినయం చేయడమనేది సాహిత్య శేతంలో 

'పేరడీస్టుకు మ్మాతమే సాధ్యం ఇతర (షృకియల్లో ఉఊదా॥కు ఒక నాటక రచయిత 

నాటక రచయితగానే నాటకం రాస్తాడు కాని పారకుని లాగ పని చేయ లేడు 

అలాగే ఒక పారకుడు ఏదేని ఒక రచనను ఆస్వాదిస్తాడే కాని రచయితగా 

మార లేడు. విమర్శకుడు కూడా కొంత మేర ద్యిపాతాభినయం చేసినట్టు కనిపి 

స్తాడు కాని ఆతని వ్యాపారమంతా 'గద్యంిలోనే సాగుతుంది సృజనాత్మక 

వ్యాసంగం విమర్శకునికి తప్పనిసరికాదు. కాని పేరడీస్టు మాతృక ఏ 
[పక్రియలో ఉంటే పేరడీని అదే (పష్మ్రకియలో కొనసాగించాలి ఈ విధంగా ఈ 

రెండు వనులను (పరనం జ రచనం) చక్కగా నిర్వహించి, అటు మాతృకా 

రచయితకు ఇటు పేరడీ పారకులకు ఒక రకమెన సయోధ్య కల్పిస్తాడు 

"పేరడీస్టు. 

మాతృకను అనుకరించడం పేరడీకారుడు అవమానంగా తలపోయడు 

“అనుకరణం ఒక రకమైన స్తుతి వ్యాపారం అనుకరణ ఎప్పుడూ గౌరవ 

పురస్సరంగానే జరుగుతుంది గాని ఇంకోవిధంగా జరగదు. అనుకరణ (ప్రధాన 

[(గంథక ర్తకు ఉత్క-ర్షా హేతువు "1 కనుక సపేరడీక ర్ర (ప్రసిదృమైన ఉత్తమమైన 

స్వీయశై లి గలిగిన రచన / రచయితలనే పేరడీకి గహిస్తాడు అంతే తప్ప 

ల. 

1. మునిమాణిక్యం నరసింహారావు, మన హాస్యం (1968) పుట 105. 
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పేరడీస్టు (వతిభా సామర్థ్యాలు, కిరి వతిష్టలు అన్ని మాతృక గొప్పతనం మీద 

ఆధారపడి వుంటాయి పేరడీ చదివిన వెంటనే ఇది ఫలానా దానికి వికృతి 

అని పారకునికి తోచలేదం టే పేరడి రచయిత [ప్రయత్నం విఫలమయినే. 

పేరడిక ర్ర స్వీయ (ప్రజ్ఞను సంపూర్ణంగా విన్మరించి మూలకవిలో లీనమైనపుడే 
మంచి పేరడి సృష్టించగలడు 

The Parodist sinks his own individuality as comple. 

tely as possible He les in the writer whom he parodies, 

lke a soldier crab in a shell carrying his original about is 

fantastic excursions over which the original has no control. 

It must enter into the spirit of its model and not merely 

echo its voice | 

అవి ఎడ్మండ్ గాస్ చెప్పున మాటలు స్మరణీయాలు 

నిశిత పరిశీలనాశక్తి, రచనా |పావీణ్యం, ధారణ పేరడి రచ 

యితలకు అత్యవసరం ఎవరెవరు? ఎలాంటి సందర్భాలను ఏ యే విధంగా వివ 

రిసారు? వర్ణిస్తారు? వారి శైలి, వారి ఊతవదాలు పట్టుకోగలగలిగే సామర్థం 

చేర డీస్టుకు వాంఛనీయం మూల రచయిత లోతుపాశుల్ని, శెలిసీ శయ్యా 

సౌందర్యాన్ని కూలంకషంగా తెలుసుకొన్న విమర్శకునికి తప్ప “పేరడీ 

ఆందరికి సాధ్యం కాదు “పారడి వాయడమంటె యేమీ తేలికైన వని కాదు 
దానికి బాగా శబ్ద్బళ కి యొక్క రహస్యములు, పద్య రచనలో వున్నటువంటి 

విశేషాలు, ఆపుదలలు, పెంపుదలలు, రకరకాలై నటువంటి మెళుకువలు తెలిస్తే 

కాని పారడీ వాయడం సాధ్యవడ'దనికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆభి పాయం 

మూల రచయిత మీద ద్వేషంతో కాక (పేమ, సానుభూతి ఉంచుకొని 
"పేరడీ చేయాలి మూల కర గూడా చదివి ఆనందించగలగాలి ఆంతేకాని 

1 మాచిరాజు దేవీ పసాద్ ఉ ల్రైఖనం “పకట కవిత్వం (పతిభ, జులై 1942, 

2. జరుక్ శాస్త్రికి (శద్దాంజలి ఘటిస్తు 'వాణి' ఆకాశవాణి మాసప, తిక ఆగస్టు 

1968. 
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ముఖం మాడ్చుకోకూడదు, అప్పుడే పేరడీలు విజయవంతమై పారకులకు 

ఆనందాన్ని ఆహ్హాదాన్ని ఇచ్చి మరోసారి చదివించుకొంటాయి 

సేరడ పాఠకుడు : 

సాహిత్యంలో మరే ఇతర షృకియకు లేని ఒక విశేషగుణం పేరడిలో 

ఉంది. నాటకం చూసినా నవలను, మహాకావ న్ను వరించినా చదువరి 

(Reader) ఆ ఒక్క. ఆంశానికే వరిమితమవుతాడు తాదాత్మ్యం చెందుతాడు 

అంతేగాని ఒక పుస్తకమో, ఒక గేయమో చదువుతూ వేరొక పు స్తకాన్ని గురించి 
కానీ, వేరొక గేయాన్ని గురించి కానీ ఆలోచించడు "పేరడి చదివే పారకుడు 

మాతం అట్లాకాదు. ఒక్కసారిగా రెండు విషయాలను (Two text worlds) 

అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటాడు జలనూ[తం రుక్మి ణీనాథశా న్ర్రి పేర డీకి ఆనంది 
స్తూనే అదే సమయంలో ఆ పేరకడికి మూలమైన (శ్రీశ్రీ గేయాన్నో మరోదాన్నో 

పరిత స్మృవథంలోకి తెచ్చుకుంటాడు పేరడిని దాని మాతృకనూ ఏక 
కాలంలో తులనాత్మకంగా పరిశీలించుకొంటాడు. మాతృకను దెబ్బకొట్టడంలో 
పేరడిస్టు ఎంతవరకు సఫలీకృతుడయ్యాడనేది జేరీజు వేసుకొంటాడు ఇదంతా 
మాతృకలోని సౌందర్యం, పేరడీలోని _పతిభ గుర్రించగలిగిన ఆదర్శ పరిత 

చేసే వని, 

మాతృక పూర్తిగా తెలియకపోతే పేరడీని స్వతంత రచనగా పారకుడు 
పొరవడే ఆవకాశముంది దాంతో పేరడీలోని ఆ స్తవ్య స్తత, ఆసంగతార్థాలు 
ఉద్దేశ్య వూర్యాకమెనవేనని గు ర్రించక విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేసే తప 
ముంది. ఒకవేళ మాతృక అరకొరగా మాతమే తెలిసి ఉండి,  పేరడిగా 
గు రించకపోతే "పే బర డిస్టు పొరపాటున మాతృకను తప్పుగా ఉటంకిస్తున్నాడని 
[భమపడే వీలుంది. 

పేరడీ (ప్రయోజనం : 

‘Parody is a both a form of literary humour and a 
branch of critism ‘1 

1. Robert P. Falk (introduction) ‘An Antic Muse’ 
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మాతృకా రచయితలోని “మేనరిజమ్'లను ఆతిశయించి చూపి గేలి 

చేయడం, హితవు చెప్పడం "పేరడీలో జరిగేవని దీనివల్ల మాతృకారచయిత 

పాతదానికి కట్టుబడిపోయి ఆ (ప్రపంచంలోనే స్టిరపడకుండ ఎప్పటికప్పుడు 

లోకం పోకడ గుర్రించగలుగుతాడు తన రచనాధోరణిని భావాలను 

వర్తమానకాల రీతులకు సమన్యయించుకోగ లుగుతాడు 

మాతృకలోని ఊతవదాలను, అలవాట్టను అధి షేపరీతిలో నవ్వులపాలు 

చేయడం మూలాన పేరడి ఏకకాలంలో సృజనాత్మక హాస్య్ర్ప కియగానూ, 

విమర్శగానూ విలక్షణ రూపాన్ని సనంతరించుకొంటుంది. 

తాను చెప్పదలచుకొన్న ఆంశాలను సూటిగా చెప్తే దూషణలపాలవుతానని 

భావించి కూడ రచయిత పేరడీ వకియను ఇశయించవచ్చు. దీనివల్ల అసలు 

రచయితకు తనపట్ల, తన పేరడీ పట్ట చిన్నచూపు ఏర్పడకుండా జాగ త్త 

పడడం ఒక |పయోజనం మాతృక / తదచయిత మీద గొరవాతిశథయం కూడ 

పేరడికి పురికొల్పుతుంది ఒక మహాకవి రచనా ధోరణిని కీచురాళ్ళ పాయంగా 

అనుకరించే అర్భుకులను హేళన చేయడం కోసం పేరడీ రాయవచ్చు. కరడు 

కట్టకొనిపోయిన సాహితీ సర్యవదాయాలకు కాలం చెల్లిందని సిరడీ ద్వారా 

దండోరా వేయవచ్చు ఇవేవీ కాకుండా ఒక రచయిత శైలిలోకి పరకాయ 

వవేశం చేసి తన దృష్టిలో నున్న ఇంకేదోదాన్ని (another target) ఆట 

పట్టించడానికి కూడ 'పెరడీని ఎన్నుకోవచ్చు పేరడీ కర్త 1 మూల 

రచయితను, 2 మూలరచనను, 3 అన్యవస్తువును మొత్తం మూడింటిలో 

దేనినయినా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పేరడీకి వూనుకోవచ్చునన్న మాట. 

కలకల నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండడం ఆరోగ్య మూల రహస్యాళ్రో 

ఒకటి. హాస్య రచనలు అందుకు బాగా ఉపకరిస్తాయి. సాహిత్కరీత్యా పేరడీ 

[పవ్యకియ ఆ (పయోజనాన్ని సాధిస్తుంది పేరడీ (ప్రయోజనం పరితల మనస్సు 

లను తేలికవరచడం, |పశాంతపరచడం 

“పేరడీ శబ్రచర్చు : 

పేరోడియా (parodia) అనే (గీకు శబ్దం నుంచి పేరడి పుట్టింది. 

Para- Beside, Ode=Song అని వదవిభాగం. ఆనగితి 'అనున6ించి 
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పాడుటి (counter 509కు ఆని ఆర్థం ఒక మంచి రచనను అనుకరిస్తూ 

తదాకృతికంగా చేసే మరొక రచన అని భావం ఈ పేరోడియా శబ్దాన్ని 

మనకు తెలిసినంతవరకు తొలిసారిగా అరిస్టాటిల్ Poetics లో వాడాడు. 

జర్మనీలో పేరడిని రి౭1క్ర౭e 5008 అని అంటే |ఫెంచిలో Contre chant 

అని అంటారు. 

ఇక భారతీయ భాషలకు వస్తే సేరడిసి హిందీ, కన్నడం, మరారీల్లో 

“'విడంబని సాహిత్యమంటారు విడంబనమంచే అనుకరించడం అనే ఆర్థం. 

అనుకరణాత్మక సాహిత్యానికే ఆ భాషల్లో విడంబన సాహిత్యమన్న పేరు 

పరిమితం కాలేదు ఆధికేపాత్మక రచనలకు కూడ విడంబనమనే వ్యవహరిస్తు 

న్నారు తెలుగులో మాతం “పేరడీ” అనే పేరే వేసిద్దంగా ఉంది. 

"పీరడికి తలుగు పేరు : 

పేరడిని విమర్శకులు రకరకాలుగా తెలుగు చేశారు మాచిరాజు దేవీ 

(పసాదు *వికటకవిత్వం” 1 అన్నారు 1895లో |పథమంగా వచ్చిన బ్రౌన్ 

ఇంగ్రీమ తెలుగు నిఘంటువులోనూ, జి ఎన్ రెడ్డి సంపాదకత్వంలో తెలుగు 

అకాడమీ (పచురించిన ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువులోను “వికటకవిత్వ' మనే 

ఉంది ఇంకా చాలామంది 'వికటకవిత్వ'మనే అన్నారు అన్ని రకాల హాస్యాన్ని 

కలుపుకొని ఆతి విస్తృత మైన అర్ధంలో వాడబడే సామాన్య పదం “వికట 

క విత్వం"” “ఫపేరడి'కి ఉండే పరిమితులు “వికట క విత్యం' లో లేవు, 

తెనాలి రామకృష్ణుని పేరుమీద వచ్చిన చాటువులను వికటకవిత్వమనే 
అంటున్నాం కాని పేరడిలుగా గుర్తించడంలేదు మాచిరాజు దేష్మేవసాదు 

మాటల్లోనే చెప్పాలంటే 'వికటకవితంం' అనేది పేరడిీకి సార్థక నామం కాదు 

వికటకవిత్యం అనేమాట యొక. ఆర్థం సువిశాలమైంది హాస్యం, వ్యంగ్యం, 

దూషణ, ఆభాస చమత్కారం (వధానంగా కల (పతి కవిత్యం వికట కవిత్యమే. 

కాని పేరడీ వీటి అన్నిటికంటే ఇంకోగుణం అధికంగా కలది. మిగతా వికట 

కవిత్వ భాగాలు యావత్తూ ఇంకో దానితో సంబంధం లేకుండా నిరాధారంగా 

ఉంటాయి, జీ 

1&2 మాచిరాజు దేప్మేపసాద్ పారడీలు (1986) పుట 12 
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ఇలాగే హేళనకావ్యం,! హాస్యానుకృతి,2 వకానుకరణం,కి వికటాను 

కరణం,శీ వ్యంగ్యానుకరణం,5 అని పేండీకి సమానార్థకా లుగా కొందరు 

పేర్కొన్నారు. “హీళనిలో పేరడీ లక్షణాల్లో పధానమైన  *అనుకరణం: 

ధ్యనించడం లేదు 'హాస్యానుక్ళతి'లో వ్యంగ్యం, వ_ంగాగకరణంలో హాస్యం 

స్ఫురించడం లేదు *వకానుకరణంి చేసేవాడు “వకబుద్ది' కావడం లేదు. 

“వినోదమే గమ్యుంగా వెలసిన సాహిత్య |వషకియ అయిన ఈ పేరడీని 

“వినోదానుకరణి'మని పిలవడం ఉచిత'గమని జరుక్ శాస్ర సేరడీల గురించి 

పరిశోధించిన సూరంపూడి సుధ అభ్మిపాయం. 

పెన 'పెరొాాన్నవన్నీ "పేరడికుండే “భావాన్ని” (వతిచిందిస్తున్న వే 

తప్ప స్ మాతం ఆతివ్యాప్తి, అవ్యాప్తి దోషాలు లేకుండా సూటిగా పారిభాషిక 

స్తాయిలో తయారయినవి మాతం కాదు 

"పేరడికి ఒక తెలుగు పేరు ఖాయం చేయాలని పూనుకుంటే కృతిమంగా 

కొత్తగా మరో సంస్కృత పదాన్ని సృష్టించవలసివుంటుంది. లేకపోతే ఏదైన 

మారుమూల అచ్చ తెనుగు పదం గాలిస్తే దొరుకుతుందేమో! ఒకవేళ లభించినా 

కిటికీ అంటే సోరణగండి అని ఆగమ్యగోచరంగా చెప్పిన ట్రై అవుతుంది. 

పారిభాషిక పదం నిర్ణయిం చెటప్పుడు అర్థంలో సూటిదనం, ఉచ్చారణలో 

సారళ్యం, పదిమందికి తెలిసి _పచారంలో ఉన్నదా? లేదా? అన్న విషయాలు 

ఎస్ వి రామారావు, తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ (1989) పుట 109 
ముట్నూరి సంగ మేశం, తెలుగుహాస్యం (1953) పుట 29 

3 ఇం|దగంటి హనుమచ్చా స్ర్రి పీరిక , శ్రీరమణ (1986) 

పుట 4 

4. జి. లలిత, తెలుగులో చాటుకవిత్వం (1981). పుట 153 _ 154 
5 Glossory of Parliamentary legal and Administrative 

terms with telugu, page 537 

6 జరుక్ శాన్ర్రి పేరడీలు - ఒక పరిశీలన (1987) పుట 40. 
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పరిశీలించాలి తప్ప, ఏ భాషకు చెందింది అన్న దానిమీద పట్టుబట్టి కూర్చోరాదు. 

“అస్య భాషా సమంబు తతృమంబు, ఆచ్యవాషాభవంబు తద్భవంబు' అసి 

చిన్నయసూరికి వి స్పృతార్జాన్ని చెప్పుకోవలసిన చార్మితక పరిణామదశలో 

ఉన్నాం. (ప్రచారంలో లేని ఏ సంస్కృత పదాన్నోో ఏ అచ్చతెనుగు వపదాన్నో 

కృతిమంగా సృష్టించి నెత్తికెక్సించుకోకూకదు.. దానికి బదులు సూటిగా, 
సరళంగా రేడియో, కంప్యూటర్, బస్, పెన్ను, రోడ్డు, పెన్సిలు మొ॥ వాటిలాగా 

ఆంగ్లపదం తలని స్వీకరించడ మే మంచిది. 

జ వ 



లి. పెరడి — స్వరూపం 

పేరడీ ఒక రూష్మషక్రియ (Form) కాదు కథ, నవల, వద్యం, గేయం 

ఇలా ఏ పక్రియలోనై నా పేరడీ ఉండవచ్చు _పబంధ కవిత, భావకవిత, 

అభ్యుదయ కవిత, చార్మితక నవల, నెక్ కథల్లాగ పేరడీ ఒక వస్తు (హకియ 

(content) కూడా కాదు వస్తువును నిర్వహించే పద్దతిలో పేరడీ ద్యోతక 

మవుతుంది. ఉదా॥కు దీనజనోద్ధరణ, మార్క్సిజం వస్తువులుగా స్వీకరించింది 

అభ్యుదయ క విత్వం, అదే విషయాలతో పేరడీ రాయవచ్చు జీవితాన్ని తీరు 

తీరులుగా అనుభవించడానికి, దర్శించడానికి సాధనభూతాలయ్యేవి సాహిత్యాది 

కళలు వాటిలో పేరడీ కూడా ఒకటి పేరడీని కళగా భావించడానికి ఎటువంటి 

అభ్యంతరం ఉండనక్కరలేదు 

వస్తువు (Content) నుబట్టి రూపాన్ని (Fంrm)బట్ట సపేరడిని రక 

రకాలుగా వింగడించి చూపే అవకాశముంది 

హాస్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చేసే పేరడీని Comic Parody అనీ విమర్శ 

లేదా అధిషేపం గమ్యంగాసాగే పేరడీఎ Critical Parody అనీ పిన్స్టన్ 

విజ్ఞానసర్వస్వం భావించింది అట్లాగే C Wells పేరడిని శబ్దంవరంగా, 

రూవంపరంగా, ఆర్థంపరంగా (word rendering, form rendering, 

sence rendering) విభజించాతు * Joseph T Shipley కూడ ఈ విధం 

గానే verbal, formal, Thematic Parodies అని పేరడీని వింగడిం 

చాడు తి C. ౭e]lః చెప్పిన వాటికీ Shipley చెప్పిన వాటికీ పదాల్లోనే తేడా 

1 Princeton Encyclopaedia of Poetry & Poetics (1975), 

Page 600 

2 6 Wells, A Parody Anthology (1904) కి రాసిన పీరకలో 

3. Joseph T Shipley, Dictionary of world lterary terms 

(1955) Page 299. 
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తప్ప భావం ఒక్కటే తెలుగు పేరడీలను ఆంగ్ల మార్గంలో కాకుండా స్యతం 

(తంగా ఎన్ని రకాలుగా విభజించడానికి వీలుందో గమనిద్దాం, 

1. ధ్వ నాశయ పేరడీలు (Phonic Parodies) : 

A) స్వర నహిత "పేరడీలు * వేదమంతాలు స్వర వధానాలు వాటిని 

ఉదాత్తానుదాత్త స్వరిత భేదాల ననుసరిస్తూ నిర్దుష్పమయిన రీతిలోనే పరించవలసి 

వుంటుంది. కాని హాస్యకారుడు సోమయాజుల వేషంలో (పగటివేషగాళ్ళలో) 

అంబలి ముఖ్యం త్వలంకారం కంబళి ముఖ్యంతు భోజనం 

రాట్టం ముఖ్యంతునారీ ణాం దుక్కి. ముఖ్యంతు [బాహ్మణః॥ 

బాకీసార్దా సుమనసా సర్వాదాయం యథా [కమం 

తిన్న తినకున్న ట్రై ఉన్నవారికి మాడడం 

మాట మాట (పసంగేన డబ్బుదిబ్బు స్తథైవచ 

పాదరక్ష |పయోగేన శరీరం పీడ వర్జయేత్ J 

ఆని ఉదాత్తానుదాత్త స్వరయుతంగా ఆలపి స్తే ఎంతో రమ్యంగా 

ఉంటుంది ఇంకా. 

కానీ కానీ ములక్కాయ కాయవే పొట్టి కాకదీ 

కాయానాం వంగపింజానాం కూరానాం గుజ్జుపచ్చడీ? 

ఆని లయబద్దంగా చదివితే ఒక్కోసారి వేద మంతంగానే భావించి 

మోసపోయే _సమాదముంది దీనికి మాతృక గా ఐ (పత్యేక మంతాన్నీ 

సేర్కొ_నలేం వేదమం తాలు చదివే తీరు మాతమే మూలం కనుక వీటిని 

స్వర సహీత పేరడీలు (Tonic Parodies) అనవచ్చు ఇక్కడ లిపికి 

స్థానం లేదు “విని” ఆనందించవలసిందే కాని “కని” ఆనందించలేం. 

1&2 ముట్నూరి సంగమేశం తెలుగు హాస్యం (1953) పుట 63, 
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B ఛందోబద్ధ పేరడిలు (Metric Parodies) : (పతి ఛందానికి 

తనదైన ధోరణి, లయ ఉంటాయి చాలామంది విద్వాంసులు పద్యాన్ని ఎక్కడో 

మధ్యలో మొదలు వె పెట్టి చదివినా అది ఏ ఛందమో చెప్పగలరు తప్పు చదివితే 

వెంటనే ఎక్కడో తప్పు ఉందని చెప్పగలరు దీనికి కారణం ఆ ఛందం నడక 

లయజ్ఞానం వారికి వశవడడ మే. ఒక సంస్కృత వండితుని ఇంట్లో దొంగలు 

పడ్డారట. మందాకాంత ఛందం దోరణిలో దొంగల నుద్దేశించి ఆ పండితుడు. 

“దొంగల్హారా! భయపడకుడీ పేదవాళ్ళం గదరా. 

కుండాగిండా మయిలపడితే కొనుక్కోలేం గదరా” అని వేడుకొన్నాడట 

ఇక్కడ (పత్యేక మైన ఏ ఒక్క. మందాకాంత కో కాన్ని మాతృకగా 

చూవజాలం. కేవలం ఆ ఛందం నడకే ఆధారం ఇక్కడా లిపికి ఆ స్తిత్వం 

లేదు. 

Il. సంశ్లి షవర్హాశయ "పేరడీ (Supra 5620060621921 ౧6)” : 
మొదటి విభాగంలో ఉచ్చారణ, నడక లయల ఆధారంగా సృష్టించిన 

పేరడీలు చేరాయి లిపికి [పాధాన్యంలేదు లిపితో సంబంధం లేదు ఈ విభా 

గంలో లిపి ఉంటుంది లిపిలో ఏ మాతం మార్పు జరగదు యథాతథంగా 

ఉంటుంది కేవలం విరుపులవల్ల, ఊనికలవల్ల, విరామాల వల్ల అర్థ వైపరీత్యం, 

అసంగతార్థం సృష్టించవచ్చు 

A&A నంధిగతం : 

'రవికానని చోట కవిగాంచు _ ఇది మూలం 

రవిక ఆననిచోట కవిగాంచు _ ఇది వికటత్యం ' 

ఇక్కడ అసంగతంగా (సంధి) విడదీయడం వల్ల హాస్యం ఉత్పన్న 

మయింది ఇది సాధారణంగా సరళాదేశాలు, నుగాగమాలు, యడాగమాలు 

వచ్చేచోట కలుగుతుంటాయి పరిశీలిస్తే ఎన్నో దొరుకవచ్చు 

“యుద్దము న గెరవనాశము తప్పదు” -_ ఇట మధ్యనున్న ఆరసున్న 

గమనించకుండా, సరళాదేశమయిందన్నది మరచిపోయి యుద్దంలో ఓడిపోతే 

గౌరవం పోతుందని వాాఖ్యాసి స్తై తెలిసినవారికి నవ్వాస్తుంది 
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B విరొమగతం : ఎక్కడ పూర్ణ, అర్థ విరామా లివ్వాలో తెలియ 

కుండా చదవడం వల్ల కలిగే ఆభాస 

వతితులు, కారు సీ యెడల భక్తులు 

శుంరలు, కారు విద్యలం జతురులు.__- 

పల్లెటూళ్ళలో తిరుపతి వెంకట కవుల పాండవోద్యోగవిజయం నాటకం 
ఆఅతివేలంగా (పదర్శింపబడుతుంది చదువు, అవగాహన అంతగాలేని శ్రీకృష్ణ 

పాతధారి చదివే తీరు ఇది శ్రీకృష్ణుడు పాండవుల సుగుణాలను కీ ర్రిస్తు 

ధృతరాష్ట్ర నితో పలికిన పద్యం. ఇష్టం వచ్చినట్టు చదవడం వల్ల వికృతార్గాన్ని 

ఇచ్చింది. ఆ ఇంకొకటి, 

చండజ్యర జర్హర మును 

పాండురమును నైన మేను బాలిక! తాల్చెన్ 

దండధరు. డిపుడు సుమనః 

కాండౌజః కీర్తి భారకలితుండ పోలెన్ 1 

నలుడు దమయంతి నుద్దెశించి “కి బాలికా! త్మీవమైన తాపముచేత 

యముడు సాలోూడు (చండ జ్వర జర్థర మును పాండురమునై న మేను 

తాల్చెన్ దండ ధరుడు)” అని చెప్పుతున్నాడు ఇందులో “బాలిక” అనేది సంబోధన 

అన్న సంగతి మరచిపోయి చదివితే “చండజ్వర జర్జర మును, పాండుర మునునై న 

మేను బాలిక తాల్చెన్' అని అవుతుంది జాలిక క ర్త అవుతుంది 

“అమ్మలగన్న యమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాల పె 

ద్దమ్మ, సురారు_ య్య, కడుపాఆడి పుచ్చినయమ్మ” 

ఆని భాగవత పద్యాన్ని ఆమ్మ అని ఉన్న చోటల్లా వరామమిచ్చి చాల మండి 

చదువుతుంటారు దానివల్ల రెండవ పాదంలో అపార్థం వస్తుంది “సురారులమ్మ 

కడుపు ఆరడిపుచ్చినయమ్మ' అని చదవాలి 

సరిగా సంధులు విరుచుకొలేకపోవడంవల్ల, ఎక్కడ ఎంత సేపు 
ఆపాలో, ఎలా వలకాలో తెలియమి వల్ల ఉప్పతిల్లే ఆపహాస్యం ఇదంతా. 

1 శృంగారనై షధము 4-36 
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11 అసందర్భా(శయ పేరడి (Devient Parody) : 
కిక సందర్భంలో చెప్పిన _పసిద్ద పద్యాన్ని యథాతథంగా వేరొక 

సందర్భంలో _వయోగించడంతో అన్యార్థ స్పూర్తి కలుగుతుంది పద్యంలో ఒక 

అక్షరం కూడ మారదు ఆర్థం మాతం మారిపోతుంది సాధారణంగా ఈ 

రకమైన హాస్యం సర్వనామాలు ఉండడం వల్ల కలుగుతుంది ఉదాహరణకు 

ఇది చూడండి : 

వాని కలలోన కానని వనజముఖియు 

వాని మార్పునం బేర్కొ-ని మానవతియు 

వాని గానాత్మ భావించి వరుని గవయ 

నప్పళింపని సతియు లేదయ్యె నెచట 

శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు నలుని వై భవాన్ని గూర్చి నై షధంలో (1-62) 

చెప్పిన వద్యం ఇది దీనిలో ఎలాంటి మార్పులు, చేర్పులు చేయలేదు కేవలం 

దానిమీద ఒక విదూషకుని ఫోటో అతికించడం జరిగింది అంతే వెంటనే 

అన్వయం మారిపోయి నూతనార్దం వచ్చింది నా అభ్మిపాయంతో ఒక మితుడు 

ఏకిభవించలేదు 1 

1 మూలాన్ని మూలంగానే ఉంచుతూ రచనాపరంగా ఏ మార్పూ చెయ్య 

కుండా రచనేతర కారణాలవల్ల చేరడిని సాధించినప్పుడు పూర్తిస్థాయి 

పేరడి అనడం సబబుకాదు. ఆది అనుకరణా కాదు పూరి పేరడి 

కొదు రెండింటికీ మధ్య దశ. అనుకరణ పేరడీవైపు సాగే దశ, 
ఈ రకమైన సందర్భాల్లో “పి- పేరడీ! (Pre_Parody) అనే మాట 

వాడుకోవచ్చునని తోస్తుంది అంటే పేరడీకి ముందు రూపం అని. 

ఏది పేరడీ? .. ఏది నిర్వచనం? (వ్యాసం) డా! రెంటాల వెంక టేశ్వర 

రావు _ ఆంధ పభ 44.10.1993 
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1V. పదాాశయ పేరడీ (Morphological Parody) : 

సాధారణంగా ఒక పద్యం క ర్రనాాశయించిగాని; |క్రియనాధారం చేసు 

కొనిగాని ఉంటుంది. తక్కిన భాగమంతా ఆ కర్తకు కాని; క్రియకు గాని, 

విశేషణంగా ఉండవచ్చు అటువంటి పద్యాలలో కీలకమైన ఆ ఒక్క- పదాన్ని 

మార్చివేసే పద్యార్థం మొత్తం మారిపోతుంది ఆ విశేషణాలన్నీ నూతనపదానిక్ర 

అనుగుణంగా ఒడిగిపోతాయి ఆంగ్ల విమర్శకులు ఈ విభాగాన్ని Verbal 

Parody గాను, wంrd rende1ng గాను వ్యవహరించారు ఇది చాల సులువైన 

పేరడీ అని చెప్పుకోవచ్చు 7 

జ] The simplest form of parody 13 verbal, which gains 

its ludicrous effect by taking a well known 

poem and alterning a word here and a line there 

50 asto make a different sence mutilating the 

original form 

The nearer tbe original diction is preserved, 

the fewer the alternations needed to produce totally 

opposite meaning of ridiculous contrast, the more 

complete the antitheses, the more striking is the 

parody 

Example .- 

( Here shall, the Spring her earliest 
Original న Sweets bestow 

( Here shall the first Roses blow. 

Here shall the spring her earliest 
Parody y Coughs bestow 

[| Here shall the first Noses blow 

[ “మాచిరాజు దేవిపసాదు “వికటత్వం' (వ్యాసం) (వతిభ 

జులై 1942 ] 
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Aీ. క ర్హ్భృవాచి మారడం వల్ల 2= వద్యంలోన కర్తపదం మార్చడం 

వల్ల విశేషణాలన్నీ మారిన పదానికి అనుగుణంగా ఒదిగిపోవడం 

భూషణములు సెవులకు బుధ 

తోషణము లనేక జన్మ దురితాఘ విని 

కోషణములు మంగళ తర 

ఘోషణములు గరుడ గమను గుణభాషణముల్ 1 

భూషణములు సెవులకు బుధ 

తోషణము లనేక జన్మ దురితొఘ విని 

శోోషణములు మంగళ తర 

ఘోషణములు రాజివుని సుగుణ భాషణముల్ 

ఇక్కడ కర్త మారడంతో వేషణాల అన్వయం మారిపోయింది. 

ఇటాగే క్రియలు, కర్మలు మార్చుకోవచ్చు 
రా 

రింగ వచన విభక్తుల్లాంటి వ్యాకరణాంశాలను కూడా మార్చి వేసి సరికొత్త 

రూపాలు సృష్టించవచ్చు. 

B లింగభేదం : 

వండ నలయడు వేవురు వచ్చిరేని (అలయదు) 

నన్నపూర్ణకు నుద్దియో నామెగేస్తు (అతని గృహిణి) 
యతిథు లేతేర నడికి రేయైనం బెట్టు 
వలయు భోజ్యంబు లింట నవ్నారిగాంగ 

మనుచర్మిత (1-56) లో సోమిదమ్మ సౌకీల్యాన్ని కీ ర్ధిస్తున్న ఈ పద్యం 

పేర డీస్టు చేతిలో లింగ పరిణామం వల్ల కొత్త సొబగులు సంతరించుకొంది 

1. పోతన భాగవతం దశమస్కంధం పూర్వభాగం వద్య సంఖ్య 1687 

శ వెలుదండ నిత్యానందరావు రాజకీయ భాగోతం (పద్యం) ఆం|ధ| పభ 

దినహతిక 20.12.1981 
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C. వచన ఖేదం : 

సావ్మితి బహుపతిి వత 

దౌపది బహు పతి వత 

ఇక్కడ సాౌష్మ్కతి వద్ద “బహుిను 'గొప్పి అనే అర్థంలో కాకుండా 

బహువచనంలో |గహించినపుడు ఆన్యార్థం కలుగుతుంది 

1) అల్ప పాణ మహాపాణ భేదం ;= ఒక్కో-సారి మహోన్నత భావ 

సమ్మిిశితమైన పద్యంకాసీ, శ్లోకం కానీ కేవలం ఒక అక్షరాన్ని మార్చడంతో, 

అల్ప |పాణాన్ని మహాప్రాణంగా ఉచ్చరించడంతో వెకిలిపాలయి పేరడిగా 

మారిపోతుంది పేరడీస్టు ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలా అనే చూస్తాడు. కాని 
ఉచితానుచితాలు గమనించడు. 

మూలం పేరడీ 

కర్మాగే వసతే లత్న్మీ ఖరా|గే వసతే లక్ష్మీ 

కరమధ్యే సరస్వతీ ఖరమధ్యే సరస్వతీ 

కర మూలేతు గోవిందః ఖర మూలేతు గోవిందః 

(పభాతే కర దర్శనమ్ (పభాతే ఖర దర్శనమ్. 

_పాతన్మ రణీయమైన ఈ శోకరాజంలోని అల్ప పాణం మహా పాణంగా 

పరిణమించడంతో నవ్వులపాలయిపోయింది 

౪7 పాదాశయ పేర (Syntactical Parody) : 

ఇంతకు మునుపు పదాలను ఆశయించుకొని కలిగే మార్పులను పరిశీ 

లించాం దానినే కాస్త పొడిగించి అంటే పాద వినిమయంతో పేరడీ తయారు 

చేయవచ్చు 

వేదుల సతృన రాయణశాన్రిగారి 'రాధ'కు మాచిరాజు దేవ్మీపసాదు చేసిన 

పేరడి ఇందుకు ఉదాహరణ 

వవన ఏచికలందలి పరిమళమ్ము 

మధుర చం|దాతవములోని మార్దవమ్ము 

మంజుల సుమామృతములోని మధురిమమ్ము 

కలవు గోపాల! నీ వేణు గానమందు, 
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గోపికాలోలుని మధుర మంజుల మోహన వేణుగానానికి పులకితయైన 
రాధ మనసుళోని మాట ఇది. దీనికి మాచిరాజు దేషీ పసాడ్ “భోజనశాల” పేరడీ 
గేయంలో మొదటి మూడు పాదాలు అలాగే ఉంచి చివరి పాదంలో మాతం 
“కలవు బుచ్చమ్మ! నీ పచ్చి పులుసు నందు” అని మార్చాడు. ఇక్కడ క ర్హృవాచి 

యెన గోపాలునికి బదులు బుచ్చమ్మను, వేణుగానం స్థానంలో పచ్చిపులుసును 

(వవేశ పెట్టి "పేరడీ అకటావికటం చేశాడు. 

V1 (పక్రియాశయ పేరడీ (Genric Parody) : 

తెలుగులో పురాణం, పబంధం, భావకవిత్వం, అభ్యుదయ కవిత్వం, 

కథ, నవల, నాటకం మొదలైన రూప, వస్తు (వ్మకియలు ఎన్నో ఉన్నాయి. 

వాటన్నింటికి (పత్యేక మైన లక్షణాలు, శైలి, పదజాలం వగారాలున్నాయి. 

పేరడీస్టు ఏ (పత్యేక |గంశానికో కాకుండా మొత్తం[ష్మకియను హేళన చేసేలా 

పేరడి సృష్టిసే ఈ విభజన కిందకు చేరుతుంది. అప్పుడు [వకియ మొత్తం 

మాతృక అవుతుంది తప్ప ద ఓక. (గంథం కాజాలదు. 

చంద రేఖా విలావం, అభాగ్యోపాఖ్యానం (ప్రబంధ |షృకియకు పేరడీలు 

డిటెక్టివ్, అనువాద నవలలకు శ్రీరమణ చెసి చూపిన పేరడీలు నిదర్శనం. 

Vil. ఇలిగత పేరడి (Stylistic Parody): 

దీనిలో మాతృకగా |వత్యేకమైన |గంథాన్నో. ఖండికనో చూపరు కవికి 

"పేరడి ఆయితే ఆ కవి సాధారణ శైలిని; వాాసమయితే అలాంటి వ్యాసాల 

సామాన్యరీతిని మూలంగా చూపుతారు. దీనిని మూడు అంతర్భాగాలు చేయ 

వచ్చు 1. కవుల శైలి, 2, (పసిద్ధ పాతల శైలి 3. ఒక పద్దతికి చెందిన 

వ్యాసాల శైలి. 

గీ కవిశైలి : ఒక కవి కష్టపడి సాధించుకొన్న లేదా అతనికి 

సిద్ధించిన శైలిని అక్షరాలా అనుకరించడం రెండు మూడు వాక్యాలు 

చదవగానే ఆది ఫలానా వారికి పేరడి అని తెలిసిపోతుంది కాని ఫలానా 

"59.3 
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రచనకు పేరడి అనికాదు. విశ్వనాథ, సంజీవదేవ్, శేషేందశర్య్మ, చలం మొ॥ 

వారికి శ్రీరమణ చేసిన పేరడీలు ఇందుకు నిదర్శనం 

౨. పాతల శైలి = ఏ సాహిత్యంలోనై నా కొన్ని పాాతలు సజీవంగా 

చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి. ఆ పాతల ముద (పజలమీద పడిపోతుంది 

కమేపి పాతలు (పజల్లోను, వాటిని సృష్టించిన రచయితలు పండితుల్లోను 

మిగిలిపోతారు తెలుగునాట గిరీశం, జంభఘాలశాన్ర్రీ, కాంతం, అప్పారావు, 

బుడుగు మొదలయిన ప్మాతలు అలాంటివి. పీట్రిని అనుక రిస్తూ"వెందకో శాళారు. 

గిరీశానికి పేరడీ గురజాడకు పేరడీ కాదు. జంపాల కాన్త్రికి పేరడీ పానుగం 

టికి పేరడీ కాదు. మాతృకే హాస్యస్పోరక మైనప్పుడు దానిమీద ఆధారపడి 
మంచి పేరడీ రాయడం సాధ్యవడదు అందుకే ముళ్ళపూడి “గిరీశం లెక్చర్దు,' 

తదితరమైనవి కేవలం అనుకరణలుగానే తప్ప సేరడిీలుగాపరిగణించడం లేదు. 

C. ఇతర శైలులకు := పతి విషయానికి ఒక [పత్యీకమైన శైలి, 

పద్దతి ఉంటాయి. ఆ పద్దతిలో ఆ విషయాన్ని చెప్తేనే అందంగా ఉంటుంది. 

అనువుగా వుంటుంది. వేరే విషయాలను ఆ శె లిలో చెప్తే ఇమడక పోగా హీళన 

పాలవుతాయి. సాహిత్య విమర్శనాత్మక వ్యాసాల రీతి ఒక కైతే, దినష్మతికల్లో 

రాజకీయవా ర్తల ధోరణి మరొక తీరుగా ఉంటుంది. భారతి షతికలో రానే 
వ్యాసాల తీరుతెన్నులు ఒక రకంగా ఉంటే, కార్యాలయాల్లో “ఫెష్మ్ణీ రాయడం 

ఇంకొక _సత్యేకమైన వద్ధతిలో కొనసాగుతాయి. ఉదా! “అసలు సత్యాశయ 

కందశిలా శాసనం'! అనే పేరుతో జరుక్ శాశ్ర్రి చేసిన పేరడీ భారతి షృతికలో 

శాసన సరికోధనను గురించి రాసే వ్యాసాలకు హాస్యానుకరణం షృతికల్లో 

ఊఉ త్రరాల ధోరణికి “సంపాదకునికి లేఖలు” శీర్షికతో మాచిరాజు దేవ్మీపసాద్ 

“పేరడీ అలాగే కార్యాలయ ధోరణికి మాచిరాజు దేప్మిపసాద్' “కచేరీ కథనం, 

దిన పతికల వార్తల రీతిలో శ్రీరమణ *ప్మాతికేయుని పేమవా ర్రిక పేరుతో 

చేసిన పేరడీ ఈ విభాగానికి దృష్టాంతాలు. 

1 కెవి రమణారెడ్డి (సంగ), జరుక్ శా న్ర్రీ పేర డీచు_ఇతర కవితలు [1982] 

2 మాచిరాజు దేవీ వసౌదు తెలుగు పేరడీలు 1986 | 

3, శ్రీరమణ, శ్రీరమణ పేరడీలు [1980] 
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౪7111. వైయక్తిక పేరడి (Individual Parody) : 
లిక (వత్యేకమైన అంశాన్ని గహించి తగిన రితిగా మార్చి చసేరడి 

చేయడం. “మాతృక ఇదీ? అని స్పష్టంగా “ఒకదానిని” చూపించడం ఇందులో 

వీలవుతుంది. 

& పదజాలాన్ని సృష్టించడం వ ఒక వదం తీరుగా కొత్త వదాన్ని 

నిర్మించడం ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, శంకరనారాయణ దీనిలో సిద్దహస్తులు. 

చీమా భా = చీమలసంఖ్యాజనాభా 

భర్తకం టోలు = 10 Controle 

పార్టీ (వత్యం = పాతివత్యం (ఒక పార్తికి కట్టుబడి ఉండడం) 

“జీత'*భాగస్వామి == జీవిత భాగస్వామి 

3. ఉపమాసామ్మగి, నుడికారాలు, కవిసమయాలు, సామెతలు మొదలైన 

వాటిని మార్చుకొంటూ కొ త్రవాటిని హాస్కస్నోరకంగా రూపొందించడం 

తల వెండుక లను ఎమ్మెద రెక్కలతో కాకుండా గొట్టె బొచ్చుతోను; 

ముక్కును సంపెంగతో కాకుండా పొగపేపతతోను, ఆధరాన్ని దొండపండుతో 

కాకుండా తొట్టితోను, స్తనాలను దానిమ్మ వళ్ళ్శతో కాకుండా కొలిమి తిత్తులతోను 

పోల్చి చందరేఖావిలాపకర్త ఈ రకం సపేరడీకి పాదులు తీశాడు, 

నుడికొరాలకు, సామెతలకు : 

i. నవ్వేకవిని, ఏడ్చే రారూస్పు ఓ నమ్మకూడదు. 

తిరిగి సబ్ ఎడిటర్, తిరగక రిపోర్టర్ చెడతారు 

దొంగలను కొట్టి ఫోలీసులకు వేసినట్టు 

తంతేపోయి బారులో పడ్డట్టు. 

బారు పెట్టినవాడు వీరు పోయడా? ౮౯౬౭ లు గు 

ఇలాగే ఎన్నింటినో శ్రీరమణ '*నూ,నుడుిల పేరుతో (ప్రకటించాడు. 
శంకరనారాయణ ఆంధ్యపభ  దినహపతిక ఆదివారం అనుబంధంలో 

కొన్నేళ్ళుగా ఇలాంటివి రాస్తున్నాడు 
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మానవులు యుద్దంలో చస్తే ఏర స్వర్గమలంకరించడం కవి సమయం 

ఈ కవి సమయాన్ని |క్రీశాభిరామక ర్త కోడిపందెంలో మరణించిన కోళ్ళకు 
అన్వయి చాడు. 

C మహాకవుల గేయాల కెందరో పేరడీలు నిర్మించారు రాయ్మపోలు 

“జన్మభూమి”*కి ద్వానా శాస్త్రి “ఏకాలేజికేగినాి, దేవులపల్లి “ఏల _పేమింతును?’ కు 

జొన్నవిత్తుల 'సందియము”, శ్రీశ్రీ “దేశ చర్మితలికు మాచిరాజు “రవాదార్దు” 
ఈ కోవకు చెందిన పేరడీలు. 

D. ఒక సంపూర్ణమైన (గంథానికి (నవల, నాటకం ఏదైనా) పేరడి 

చేయడం అంటే మూల (గంథంలోని వ సంఘటన కా సంఘటనను |గహించి 

వికృతీక రించడం. 

యండమూరి ఏరేందనాథ్ “తులసిదళాినికి శ్రీమతి సంగీతారెడ్డి పేరడి 

“వేపమండలు' ఇందుకు దృష్టాంత ౦గా చెప్పవచ్చు. 

1X. వస్వాశయ "పేరడి (Thematic Parody) : 
(పతి రచయితకు కొన్ని అభిమానాంశాలుంటాయి. ఒక “కమిట్ మెంట్” 

ఉంటుంది. ఆతని రచనలన్నీ ఆ వాదాన్ని సమర్థించే దిశలోనే సాగుతాయి, 

దాంతో వాటినే వివిధ రూపాలుగా వివిధ సందర్భాలలో చెపుడం సహజం 

య. సత్యనారాయణగారి రచన వర మార్గమంతా భారతీయ సంస్కృతీ 

ఆచార సంప్రదాయాల విశ్వాసాల సమర్థనం, స్ట్థాపనం. త్రీ కలం కదిపినా 

గళం మెదిపేనా కార్మెక “లోకపు కళ్యాణం, శ్రామిక లోకపు సౌభాగ్యం, 

సోషలిస్టు వ్యవ వస్థకు సంబంధించిన ఆంశాలే వస్తాయి. వారి శైలిలోనే వారి 

రచనల అంత స్పారాన్ని అవహేళన చేస్తూ పేరడీ చేయడం. తెలుగులో ఇది 

బాల తక్కువే. 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సృష్టించిన ౬క స్రీ పాత (పునర్జన్మ 

నవలలో) చనిపోయి, మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి పూర్ణ జన్మలోని తన భర్తను గుర్తించి 

ఆతని చేరుతుంది ఇది విశ్వనాథ రచనల్లోని ఒక అంశం. దీనిని [(గహించి 

ఎస్, గోపాలకృష్ణ “పునరపి జననం "కుతో పేరడీ చేశాడు పురుషుడు 

wee మళ్ళ జన్మ ఎత్తి, పూర్వ జన్మలోని తన భార్యను గుర్తించి ఆమెను 

చెరడం ఆ సపేరకీలోని ఇతివృత్తం 
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పురుషుడు తనకన్న వయస్సులో స్త్రీ ఎంత చిన్నదయినా, తానెంత 

ముసలి వాడయినా పెళ్ళి చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా పెళ్ళి చేసుకోవడం 

అసహజంగా తోచదు కాకుంటే జాలి వేస్తుంది. వయస్సులో పెద్దఅయిన 

చ్రేని పురుషుడు "పెళ్ళాడడు కాని ఇక్కడ డత జన్మ కూడా మారడంతో 

పురుషుడు మరీ నూనూగు మీసాలవాడు కావడం, భార్య దాదాపు నడివయస్సు 
శ్రీ కావడంవల్ల సహజత్వానికి భంగం కలుగుతుంది. అందువల్లే "పేరడి ఆకట్టు 

కొంటుంది. 

శీశీ శైలిలో వచన కవితల్లో సం|వదాయ భావాలు, విశ్వనాథ మార్గంలో 

పద్యాల్లో విప్పవ భావాలు |వకటిస్తూ ఎవరైన పేరడీ చేస్తే బావుండేది. ఎక్కడా 

జరిగినట్టు తోచదు. 

xX విలోమ పేరడీ (Inverted Parodies) : 

ఉదాత్తమైన నస్తువును అనధాకరించడం అనేది పేరడీలో సామా 

న్యాంశం కాని అమదాత్తమైన అంశాలను ఉదాత్తమైన పద్దతిలో చెప్పడం 

విలోమ పేడడి ఆంగ్లంలొ ఈ రకం వాటిని Mock heroic అంటారు 

కీ శ రవ? తాబ్దభో Hegemon అనేవాడు The Battle of the 

Giants లో Epic Style తో ఒక ఆధముని గురించి రాకాడు. తెలుగులో 

ఉదాత్తమైన డైవస్తుతి పట్ట మ్మాతమె పరిమితమైన దండక, స్ముపభాతాది 
ఛందోరీతుల్ని అల్పవిషయాలపట్ట సయోగించడాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. 

దోమదండకం _-- భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు 

కాఫీ దండకం — కపిల కాశీపతి 

తిట్ట దండకం కా పూడి పెద్ది వెంకటరమణ కవి 

వత్సల సుపభాతం __ నాయని సుబ్బారావు 

ఈ విధంగా రకరకాలుగా పేడీలను ఏంగడించుకోవచ్చు, -పేఠరడీని 

గురించి మరింత స్పష్టంగా అవగావాన చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించడం 

ఈ సొంగడింపు [ప్రయోజనం 

విక మ్ల 



4. కురడి - ఇతర (హకియలుం 

Parody 1s a complex gente, in terms of both its form 

and its ethos. 

సేరడికి ఇతర _పృకియలకు గల సంబంధాన్ని వరిశీలించడం ఈ 

సందర్భంలో ఎంతయినా అవసరం. Pastiche, Burlesque, Travesty, 

Mockheroic, Satire, Caricature irany, Mimicry మొదలై నవాటికీ 

పేరడీకీ దగ్గర పోలికలున్నా యంటారు. BUrlesque, Travesty లు పేరడికి 

సమానార్లకాలుగా వాడిన దాఖలాలు ఆంగ్ల సాహిత్యంలోనే కనబడుతున్నాయి. 
థ్ య 

No good purposes can be served by a too rigid 10315 

tence up on nomenclature ina discussion of parody, burlesque 

and travesty in literature Allthree employ the device of 

incongrous imitation and deflationary treatment of serious 

themes for satiric purposes | 

ఉదాత్తమైన అంశాన్ని అనుదాత్తమైన శైలిలో వివరిస్తే బరైెస్క్- అవు 

తుంది అనుదాత్తమైన విషయాన్ని ఉదాత్తమైన రీతిలో వ్య క్తికరి'స్తే Mock 
heroic అవుతుంది. [౯0% తెలుగులో వ్యాజస్తుతి అలంకారంలో వర వసిసుంది. 

ప్యాస్టిచ్, బ ర్రైస్క్, (టావెస్టీ, ఐరనీ ఇవేపి తెలుగులో (వ్మకియా రూపం పొంది 

పెద్దగా స్థిరపడినవి కావు ఒక్క- సెటైర్ అధికేపరచగా-* కారి కేచర్ కార్టూన్ గా; 

మిమికి ధ్వన్యనుకరణ కళగా తెలుగులో స్టిరంగా ఉన్నాయి. ఓ మ A 

1. Princeton Encyclopaedia of poetry and poetics 
అనుదా త్రికరణ ._ బర్లెస్,_ _ అధిక్షేపం ఆర్ ఎస్ వెంక వేశరరావు 
తెలుగు. ఏ పిలు 1993 
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అధికేప రచన _ పేరడీ : 

“నంస్క_రణం, అవమానోవశమ”ం, ఆఅత్మాన్నత్య (పతిష్టాపనం లక్ష్యంగా 

లేదా లక్ష్యాలుగా కలిగి సాహిత్యరూపంలో వెల్వడి | పాయికంగా పరిహా 

సాన్వితమై తోచే భావో ద్వేగభరెత (emotional) దోషఖండనమే అధికష్షేవం.*కే 

అధిక్షేపరచన ఎప్పుడూ దోషోద్దాటనే గమ్యంగా వ్యతిరేక ధృక్పథంతో 

(Negative Attitude) తో కొనసాగే (ష్మకియ అనా వదేశంగా అధిక్షిప్రాన్ని 

సంస్క రించాలనుకోవడం, ఎ త్రిచూవడం, దుమ్మె త్తిపోయడం అధిక్షేప రచయిత 

చెసేవని. హాస్యదృష్టి ఆనుషంగికం. ఆధిక పాన్ని బాధ పెట్టటం కూడ జరుగు 

తుంది. అధిక్షిపుడికి, పారకుడికీ ఈ విషయం తెలుస్తూనే ఉంటుంది. అయితే 

నిలబెట్టి అడిగితే మాతం తప్పించుకునే వీలు అధికేప రచనలో రచయితకు 

ఉంటుంది పేరడీ అలాకాదు హాస్యసంపదనే లక్ష్యంగా సానుకూల దృష్టి 

(౨905516176 attitude) తో కొనసాగే పక్రియ ఆయినా సంస్కరణా భిలాషా, 

అధి షేపాత్మక దృష్ట ఉంటాయి. కానీ అవి అవధానాలు మాతృకను నవ్వుల 

పాలు చేయడం, లాఘవవరచడం [పధానంగా ఉంటుంది. కేరడీ మూల రచనను 

పూర్తిగా అనుకరిస్తుంది చూడగానె మాళ్ళక తెలిసిపోతుంది సేరడీస్టు తానా 

గేయాన్నో ఖండికనో పేగడీ వేయలేదని తప్పించుకోవడానికి ఏమ్మాతం వీలు 

లేదు పారకుడికి మాతృక తెలవియలేదం టే పారకుల దోషం కాదు. పేరడీస్టు 

వఫలమయినట్లు లెల్జ 

అధిషెప రచన భావ! పాధాన్యం కలిగింది తన భావాన్ని [వక టించడానికి 

అధి షేవ రచయిత తనకిష్టమైన ఏ రూపన్నాయినా (వ్యాసం, కవిత్వం, కథ, 

మొ) సీగికరించవచ్చు అధిషేప రచయితకు ఆ స్వేచ్చ ఉంది. పేరడీ 

మాతృకమీదే ఆధారపడుతుంది మాతృక ఏ రూవంలో ఉంటి పేరడీ విధిగా 

ఆ రూపంలోనే వెలువడాలి |స్మక్రియను [(గహించడంలో పేరడీస్టు పూర్తిగా 

అస్వతంతుడు తగ కిష్టమైన (ప్మకియ వత కాం అ నా స్వేచ్చ అతనికి లేదు. 

దేనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధిక్షేప రచన వచ్చిందో, పేరడీ వచ్చిందో 

1 అధిక్షేవం: ఆర్.ఎస్, వెంక టేశ.శరావు, తెలుగు, నవంబరు 1990. 
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పారకుడికి తెలియకపోతే మాతం ఈ రెండూ వృథా ఒయిపోతాయి. తెలిసిన 
వాడికి ఎంతో ఆనందాన్నిస్తాయి. ఈ రెంటిలోనూ సమానంగా ఉన్న ఆంశాల్లో 

ఇదొకటి. రెంటిలోనూ హాస్యానికి చాలినంత చోటు ఉంటుంది. కాకపోతే కలిగే 

అనుభవం వేరు. ఒకటి గిల్లితే, మరొకటి గిలిగింతలు పెడ్తుంది. అంతే. రెండూ 

ఏదో ఒకదాన్ని అనుకరించేవే అయితే అకుకరంచే దృక్పథాల్లోని వై రుధ్యాల 

వల్ల వేరయిపోతున్నాయి. 

'పేరడీలో అధిషేపం గోచరించవచ్చు అధిషేప రచనలో పేరడి 
కనిపించవచ్చు. అయినా రెండు వేరు వేరే. ఎందుకంటే, అధిక్షేపం మచ్చుతైనా 

కనబడని పేరడీ లుంటాయి సేరడీని వాడుకోని అధి షేప రచనలూ అనేకం 

ఉంటాయి. 

“పేరడీ ఒ మిమిక్రి : 

“పహాస్యస్పోరక మైన అనుకరణ ధ్వని సంబంధం అయితే అది మిమికి; 

ఒక రచయిత పద్య లేదా గద్య శైలిని వాస్యస్పోరకంగా అనుక స్తే అది 
పేరడీ”! అని ఒక్కమాటలో మరోమాట అవసరం లేకుండా చెప్పాడు శ్రీరమణ 

ఆధికేపాన్ని పేరడీ నుండి వేరుచేసి చూపిన క్రై మిమ్మికిని కూడ వేరు 
చేసి చూపవచ్చు. అన్యాపదేశంగా అనుకరిన్తూ అధిక్షేప రచన సాగిస్తాడు 
మిమికీలో, నవ్వు వచ్చేలా మూల వ్య కిని అనుకరించి “మాట్లాడుతాడు ” ఈ 
“మాట్లాడడం' ఆన్యాపడేశంగా అధిక్షేపం గమ్యంగా కాక పరర ఆక రిం 
చడం కోసం ఆనందింప చేయడం కోసం హాస్యపూరితంగా ఉంటుంది క 
వ్యకి కిని నోటితో బాగా అనుకరించి మెప్పు పొండడమే మిమికకికి [ప్రయోజనం జ 
మిమికి కళకు అక్షర రూపం పేరడీ మాతృక వ్యాగూపమైతే మిమికీ, సాహిత్య 

రూపమైతే పేరడీ. 

మ్ల లః 

ఈ విఖాగమంతా అక్టోబరు” 90 

“తెలుగు” మానపతికలో ము[దితం. 

1 శ్రీరమణ పేరడీలు (1980) పుట. 9. 
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(కీడాఖిరావువుు 

దీని కర్త వినుకొండ వల్లభరాయుడు అని కొందరూ, కాదు శ్రీనాథుడే 
అని మరి కొందరూ అభ్మిపాయవడు కున్నారు తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ కీడాభి 

రామంలోనే మనకు మొదటిసారిగా పేరడీ ధోరణులు కనిపిస్తాయి “హేళన 

కావ్యము సయితము కావ్య గుణోపేతమైన సుందర వస్తువుగా 'తీర్చిననే తప్ప 
ఇది నిలబడదు. ఈ (క్రీడాభిరామ) వీథి శ్రీనాథుని (వజ్ఞవలన నై షధాదులతో 

పాటు అనశ్యరమైయున్న ది. అందుచే | కీడాభిరామము ళన 'కావ్యములలో 

మొదటిదే కాక ఉత్తమోత్తమమునునై నది' 1 అని పండితుల అభ్మిపాయం 
కాకతీయులనాటి వక శిలానగరంలోని సమ స్త పౌరజీవితాన్ని “సెల్యూలాయిడ్ "పై 

చూపిన హాస్య అధి కేపాత్మక సాంఘిక కావ్యం (క్రీడాభిరామం ఇది 

తెలుగులో తొలి ఉత్పాద్య కావ్లం కూడా కాసల్నాటి మంచనశర్మ, టెట్టిభ సెట్టి 

అనే కోడె వయసు మ్మితు లిద్దరు సూర్యోదయం మొదలు సూర్యాస్తమయం 

వరకు ఓరుగల్లులో చూసిన పంతలు విశేషాలు వినోదచాలను సరన సుందరంగా 

చితించిన కావ్యం ఇది. ఇందులో ఆంకుర|పాయంగా కనిపించే "పేరడీ 

ధోరణులను మాతం గమనిద్దాం, 

మంచనశర్మ టిట్టిభ నెట్టితో కలిసి ముందుకు సాగుతూ శుభశకునాలు 

చూశాడట. 

గార్ల సిద్దాంత మత ముషఃకాల కలన 

శకున మూనుట యది బృహస్పతి మతంబు 

వ్యాసమతము మనః | పసాదాతిశయము 

పి పజన వాక్యమరయంగ విష్షుమతము. (66) 

ఈ వద్యానికి మూలమైన పద్యం శ్రీనాథుని ఖీమఖండంలో కనిపిస్తుంది. 

1. పింగళి లమ్మికాంతం ఆంధ సాహిత్య చరిత (1970) పృట 69. 
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గార్గ్య సిద్దాంత మత ముషః కాల కలన 

శకున మూనుట యది బృహస్పతి మతంబు 

మివజన వాక్య మరయంగ విష్ణమతము 

సర్వ సిద్దాంత మభిజిత్తు సమ్మత ముగు (3-41) 

వ్యాసుల వారూ, ఆగ స్య్యమహర్తి కలిసి భీ మెశ్వరుణ్ణి సందర్శించడానికి 

తగిన సుముహూర్తం గురించి తలపో "సే సందర్భంలోది కీమఖండంలోని పద్యం. 

ఈ సన్నివేశంలో నూ తధారులు మహర్షులు. వారు చేస్తున్న వని పునీత 

మైన, ముక్తిదమైన భీమనాయకుని సందర్శనం. దీంతో వారేగాక పారకులు 

కూడ భక్తి భావ |పవూరితు లవుతారు మరి ఇలాంటి ఘట్టంలో రచింపబడిన 

పద్యం | కీడాభిరామంలో ఎలా మారిపోయిందో గమనించవచ్చు. విలాసపురుషు 

లైన మంచన, టిట్టిభులు వారవిలాసిసీ పరిష్వంగంలో పరవశించడం కోసం 

శకునాలను చూస్తున్నారు. అవిఘ్ననుస్తుగా తమ పురభమణం వేళశ్యాసంగమాది 
కాంక్ష లీడేరాలని తలపోస్తున్నారు. 

ఒక పవిిత కార్యనిర్యహణార్థం శుభశకునాలను పరిశీలించడం సము 

చితం. కాని ఒక సిగ్గుమాలిన పని కోసం గార్గ్య, వ్యాస, బృహస్పతి సిద్దాంతా 

లను బరిలోకి లాగడం అనేది ఆనౌచిత్యం. అయితే వ్యాసుమహర్షి కదెంత 

ముఖ్యమో మంచనకూ ఇదీ అంతే ముఖ్యం ఎవరి అవసరాలు వారివి. ఎవరి 

ఆలోచనలు వారివి క్రీడాభిరామక ర్ర కథా పారంభంి ఈ పదంతో గావించడం 

సంకల్ప పూర్వక మే. శ్రీనాథుని థీరుఖండంలో ఉదాత్తమైన సన్ని వేశంలో 

ఎదురై న విచికిత్సను చి తిస్తున్న పద్యాన్ని “ఆనువుగానివోటి అన్వయించి హేశన 
చేయడమే కాక వేశ్యాస_క్తిని అధికేపించడం కూడ కనిపిస్తుంది అందువల్ల ఈ 
పద్యం పేరడిగా నిలుస్తుంది శ్రీనాథుని కృతుల్లో చాలాచోట్ల ఒక ఉత్తమ సన్ని 
వేశంలో (ప్రయోగింవబడిన జాతీయాలు, కవి సమయాలు, రచన ఆంతా పూర్తిగా 
లక్షాస్పదమైన విషయానికి ఆపాదించి అధిషేపించడం, నవ్వుల పాలు చేయడం 

క్రీడాభిరామంలో గుర్తించవచ్చు. 

(కీడాభఖిరామంలో మంచనళర్మ పొమేశ్ళను, కోళ్ళను విటులు గాను, 
కాబోయే వేవ వెళ్ళా భుజంగులుగాను వర్ణించడం వైవరీత్య లవణం. 
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యోధానుయోధులు (రామ రావణులు ఇత్యాది పోట్లాడుతుం చే దేవతలు 

“మెచ్చుకొని” “వూలవాని కురిపిస్తారు పీరులు రణరంగంలో మరణిస్తే సూర్య 

లోకం చేదించుకొని సూటిగా వీర స్వర్గానికి చేరి రంభాద్యపృరనలతో సుఖిస్తారని 

భారతీయుల విశ్వాసం. సాహిత్యవరంగా అయితే ఇది అతార్కిక మైన ఒక 

కవిసమయంగా భావించవచ్చు ఈ భావజాలాన్ని కోడిపుంజుల పందానికి 

వల్లభరాయ లన్వయిం చడం హాస్యభాజనం విలోమ పేరడీలకు ఇవన్నీ సము 

చిత బఇజ్యులు, 

కోడిపుంజులు “చారణ గంధర్వ గరుడ విద్యాధర శ్ఞాఘసీయంబుగా” 

అవ్యకవ్మికమం చూపాయనడం వికటత్వమే 

హా! ఖ్యగేర్యదంబులార! కయ్యమున నీల్లి 

పోవుచున్నా రె మీరు దేవతా భువనమునకు 
మీరు రంభాతిలో త్రమా మేనకాది 
భోగ కార్యార్ధమై కోడి పుంజులార! 

యుద్ధరంగంలో [పాణాలు వీడిన వీరులు వీర స్వర్గ మలంకరించడం 

అనేది మానవులకే నియతం ఆని కవి సమయం ద్వారా భావించాలి. మరి 

మానవేతరాలు పోరులో మరణిస్తే వాటికి మాతం బెల స్వర్గ పాపిని ఎందుకు 

కల్పించరాదన్న తలంపు ఇక్కడ పహాస్యోత్పత్తికి మూలమైంది. మానవులకు 

అందునా సామాన్య మానవులకు గాకుండా (పాణాలు తృణపాయంగా భార 

పోసి” వీర పురుషులకు మాతమే అనుభోగ్యమానమైన ఏర స్వర్గ [పాపి అనే 

ఉదా త్రషుయిన కవిసమయాన్ని మానవేతరాలకు, కుక్కుటాది క్షుదజీవుల 

కాపాదించి అనుదా త్తీకరించడం వల సేరడీ అయింది. ఆ విశ్వాసాన్ని అధి 

కేపిస్తూ పేరడి పయోజనాత్మక మైంది కూడ రంభాదులకు కోడిపుంజులతో 

సంభోగం అనే ఊహ ఆద్భుత పరిహాసభాజనం. 

ఉదాత్తమైన వస్తువును అనుదా త్తీకరించి లాఘవాన్ని ఆపాదించడం 

చసేరడికి సహజధర్మం అ ట్రై అనుదాత్తమయిన వస్తువిశేషణాలను మహోదాత్త 

మైన దైవ సంబంధమయిన వానికి ఆఅంటగట్రెతే కూడా "పేరడీయే అవుతుంది. 

కి 
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గీ; శజారచోరాది ధూర్త విహారభూమి 

దైన్య కార్చణ్య జలరాశి ధవళక రుడు 

కలిమహారాజు నెచ్చెలికాడు, లోభు 

డతడు సురలకు జోహారువనుచు |మొక్కె.. 
అని (శ్రీనాథుడు ఎంతో సహజంగా లోభిని శృంగారనై షధం (7-55)లో 

వర్ణించాడు. ఈ 'శారచోరాది థూర్త విహారభూమి" అనే పదబంధాన్ని తీసుకొని 
వినుకొండ వల్చభరాయడు. 

కారవేల్వమతల్రికా కల్పవల్లి 
కడుపు నిండారగాంచిన కొడుకు 

జారచోర మహాధూ ర చకవర్తి 

దేవవేశ్యా భుజంగుడు తెలుగుభ ర్త 

అని హీనమైన లోభ మనః పవ త్తిని తీసుకొని వెళ్ళి శ్రీకాకుళాదీశ్యరుని 

కాపాదించడం వల్ల “పీరడి అయింది. 

“దేవవేశ్యా భుజంగుని'గా శ్రీనాథుడు భీమఖండంలో (2- 13) దాకారామ 

ఎముక స్తుతించడాన్ని యథాతథంగా వల్లభరాయడు శ్రీకాకుళాదీశ్వరుని 

పట్ట _ప్రయోగించాడు. కనుక ఇది సీర డీయేనని వి, వి. సింగరాచార్య అభి 

పాయం 1 కాని భీమ ఖండంలోను |క్రీడాభిరామంలోను దేవతలు వేరయినా 

స్తుతి ఒకటే, భక్తి భావం సమమే సమానాంశాలపట్ట అనుకరణ ఉండడం, 
అనుభూతిలో వై విధ్యం లేకపోవడం మూలాన ఇక్క సన నన ల టి 

డనేది భీమ ఖండానికి కేవలానుకృతియే తప్ప “పేరడి కాజాలదు. 'దేవవేశ్యా 

భుజంగుడని దేసదేవుని సంబోధించడంలో కవిలోనున్న భక్తి కన్నా రక్రియే 
మిన్నగా గోచరిస్తుంది. 

అసలు కీడాభిరామంలోని గోవింద మంచన కర టిట్టిభ సెట్టులు 

శ్రీనాథ, అవచితిప్పయ సెట్టుల శ్రీ లౌల్యాన్ని వ్యంగ్యంగా వరిహసించడానికి 

కల్పించబడిన కార్టూన్ మూర్తులేనన్న బి. వ సింగరాచార్య అభి్మిపాయాన్ని 

కూడా కాదనజాల౦ 1 జొ మ 

27.10.90 ఆం ధభూమి దిన పతికలో పచురితం. 

1 ఎమెసో.. వారి |క్రీడాిరామానికి రాసిన “సమాలోకనంిలో. పుటలు 

41 - 43. 



6. తెనాలి రావుకృష్ణుడు 

పేరడి లక్షణాలుగా చెప్పుకొనే పతి లక్షణమూ పొల్పుపోకుండే సరిపోయే 

"పేరడీ చాటువుల్లో లభించడం విశేషం వికటకవి తెనాలి రామకృష్ణుని పృపథమ 

"పేరడీ కవిగాను, అతడు కవయితతి మొల్ల పద్యాన్ని అధి కేపిస్తూ చెప్పిన పద్యాన్ని 

[(ష్మవథమ పేరడీ పద్యంగాను నిర్ణయించవచ్చు. 

ఆతుకూరి మొల్ల తెలుగు కవయ్యితుల్లో అగ శేణికి చెందింది. ఆమె 

నీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ఆస్టానాన్ని సందర్శించినట్లు జన్మకుతి, ఆమె కృష్ణదేవరాయ 
లను ఈ పద్యంతో (వస్తుతించింది: 

అతడు గోపొాలకుం డితడు భూపాలకుం 

డెలమినాతని కన్న నితడు ఘనుడు, 

అతడు పాండవ వకు డితడు పండితరకు 

డెలమి నాతని కన్న నితడు ఘనుడు 

అతడు యాదవపోషి ఇతడు యాచకతోషి 

యెలమి నాతని కన్న నితడు ఘనుడు 
అతడు కంసధ్వంసి ఇతడు కష్టధ్వంసి 

యెలమి నాతని కన్న నితడు ఘనుడు 

వల్రైకాతండు పుట్టణ [(వభువితండు 

శ్రీల కాతండు పద్మినీ స్ర్తీల కితడు 

సురలకాతండు తలప భూసురులకితడు 

కృష్ణుడాతండు శ్రీమహాకృష్ణుడితడు. 1 

శ్రీకృష్ణునకు -కృష్ణరాయలకు మధ్య ఉండే తేడాలను చెప్తూ శ్రీకృష్ణుడి 

కన్నా కృష్ణ దేవరాయలే మిన్న అని నిరూపిస్తున్న చాటు పద్యమిది. “ఆతడుి 

1. జి లలిత తెలుగులో చాటు కవిత్వం (1981) ప్పృట 245. 
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“ఇతడు అన్న సర్వనామాలను క ర్ర్రవాచిగా |గహించి | పతి అర పాదంలోనూ 
భేద వతిపాదకాలై న విశేషణాలను కూరుస్తూ ద్వితీయార్థపాదంలో అతనికన్న 
ఇతడే ఘనుడని నిశ్చయంగా తెలపడం ఈ పద్యంలో కనపడే శిల్పం, 

మొల్ల పద్యాన్ని విన్న వికటకవి తెనాలి రామకృష్ణుడు తన సహజ 

ధోరణిలో దానిని అనుకరిస్తూ ఒక పద్యం చెప్పాడని అంటారు ఈళ్వరునితో 
ఎద్దును పోలుస్తూ చెప్పిన పద్యం అది 

ఆతడంబకు మగం డితడమ్మకు మగండు 

నెలమి నాతనికన్న నితడు ఘనుడు 

అతడు శూలము |దిప్పు నితడు వాలము (చిప్ప 

నెలమీ నాతనికన్న నితడు ఘనుడు 

ఆతడమ్మున నేయు నితడు కొమ్మున డాయు 
నెలమి నాతని కన్న నితడు ఘనుడు 

అతని కంటను చిచ్చు నితని కంటను బొచ్చు 

నెలమి నాతని కన్న నితడు ఘనుడు 
దాతయాతండు గోనెల మోత యితడు 

దక్షుడాతండు (పజల సంరక్షుడితడు 

దేవుడాతండు కుడితికి దేవుడితడు 

పశుపతి యతండు శ్రీ మహా వశువితండు, 

మాతృకవలెనే _పథమార్ధంలో పోలిక, ద్వితీయార్ధంలో నిశ్చయార్లం 
నిషెపిస్తూ పద్యరచన కొనసాగింది సామాన్యమైన ఒక ఎద్దును కవితావస్తువుగా 
స్వీకరించి దానిని మహాశివుడితో పోల్చి చెప్పడమే కాకుండా శివుడికన్న మిన్న 
అని నిరూపించే యత్నం చేయడం పారకులకు నవ్వు తెప్పిస్తుంది మాతృకలో 
కృష్ణరాయలకు కృష్ణుడితో పోలిక చెప్పినప్పుడు ఒక చృకవరిని విష్ణువుతో 
పోల్చడం భారతీయ సంపదాయంలో ఉన్నదే కావడం మూలాన (నా విష్ణుః 
వృధిఏపలిశి పారకులు గంధీర మనస్కులయి. పద్యాన్ని వింటారు కాని 
ఆ కాకా ఖనన మ 1. జీ లలిత తెలుగులో బాటుకవిత్వం (1991) పుట 245. 
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ఆఅనుకృతపద్యంలో అలాకాదు శివుడు పార్యతికి మగ డయితే ఆ వృషభరాజం 

ఒక ఆవుకి మగ డనీ; శివుడు త్రిశూలాన్ని తిప్పితే ఇతడు తోకను తిప్పు తాడసీ; 

అతని కంట్లో అగ్ని ఉంటే ఇతని కంట్లో బ్ బొచ్చు ఉంటుం దనీ, ఆ మహా శివుడు 

దాతకాగా ఇతడు మాతగా డని; ఆయన దేవు డయితే ఈయనేమో కుడితికి 

దేవుడసీ శివునికి _ ఎద్దుకు సారూప్యాలు తెచ్చి ఎద్దును శివునికన్నా అధికంగా 
నిరూపించడం తెనాలి రామకృష్ణుని వికట[ప్రవృ త్తికి విశిష్ట పతీక కృష్ణరాయలు 

ఎంత మహారాజయినా, సాహిశీ సమరాంగణ సార్యభౌముడయినా, ఒక 

మానవుడే ఒక సామాన్య మానవుని ఆద్యంతాలు లేని ఆ పర మేశ్వరునితో 

పోల్చి అదికుడనడ౦ ఆతిశథయో కే తప్ప జాచితీమంతం కాదని కవయి(తె 

మొల్లను అధి షేపించడం కాడ రామక కృష్ణుని పద్యంలో గమనించవచ్చు, 

చాటు వాజ్మ యవారాశిలో అభించిన మేలువన్నె రత్నం ఈ పేరడీ 

పద్యం. 

ఆంధ కవితా పితామహుడు అల్లసాని పెద్దన చేసిన “అమవననిసి' పద 

పయోగాన్ని అవహేళన పూర్వకంగా అధికేపీనూ తెనాలి రామకృష్ణుడు 

చెప్పాడన్న పద్యం సాహితీ లోకంలో స్కుపసిద్యమైందే. 

కలనాటి ధనము లకర 

గలనాటికి దాచ కమలగర్భునివశమా? 

నెలనడిమి నాటి వెన్నెల 

అలవడునే గాదె బోయ అమవసనిసికిన్ 

ఇది పెద్దన బాటువు. రామకృష్ణుని చాటువు వినేదాక ఈ పద్యంలోని 

విశేషం మనకు బోధవడదు. 

ఎమితిని సిపితివి కపితము? 

[బమపడి వెరిపుచ్చకా యవడిదిని సెపితో? 
ఉమెతఃకయ తిని సెపితో? 

ఆమవసనిసి అన్నమాట అలసనిపెదనా11 

1 రావూరి దొరసామిశర్మ తెలుగులో తిట్టకఏత్వం (1968) పుటలు 20.34 

౧-4 
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"పెద్దన పద్యంలో “ఆమవననిసి* అని పద్యం చివర అన్ని అమఘువులే 

వరుసగ రావడం మూలాన పద్యం నడక కుంటుపడుతుంది. శయ్యాభంజక మైన 

“అమవసనిసి* అన్న పద్మపయోగాన్ని అతిగా విస్తరించి అన్ని లఘువులతో 

పద్యం చెప్పడంవల్ల మాతృకలోని విలక్షణతను భూతద్దంలో సెట్టి వదర్శించి 

నట్టయింది. “అల్లసాని సెద్దని “అలసనిపెదని కావడంతో పద్యంలో వికృతీ 

కరణం తారస్థాయికి చేరుకొందని చెప్పవచ్చు. 

రాయలు స్వయంగా తన కాలికి తొడిగిన గండ పెండేరపు ఘలంఘలలకు 

మురిసిపోతూ పెద్దన ఒకనాడు ఇలా అన్నాడట. 

వదలక (మోయు ఆం ధకవి వామపదంబుననున్న నూపురం 

బుదిత మరాళ కంరనినదోక్ష్తుల ఏమని పల్కువపల్కు-డీ....' 

ఇది విన్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న తెనాలి రామకృష్ణుడు ఏమ్మాతం 

తడుముకోకుండా ఇలా పూ ర్రిచేశాడ టః 

గుదియల కామి నున్నని [తికోణముపై గల భాగ్యరేఖ నీ 

నుదుటను లేదు లేదనుచు నూరు తెరంగుల నొక్కి పల్కెడున్. 
పెద్దన పద్యంలో ఊఉ త్తరార్థం, రామకృష్ణుని పద్యంలో పూర్వార్దం 

ఏమున్నాయో, అసలున్నాయో లేదో కూడ తెలియదు అల్లసాని పెద్దన రెండు 

పాదాలు చెప్పిన వెంటనే తెనాలి రామకృష్ణుడు కూడ అదే ధోరణిలో పద్యం 

పూర్తిచేసి అహంకారం తగదని మెత్తగా చురక అంటించాడు. 

స్తుతమతియెన ఆంధ కవి ధ్నూరటి పల్కు-ల కేల కల్లెనీ 

యతులిత మాధురీ మహిమ ... 

ఆని భువన విజయంలో సారస్యత సంగోష్టిలో కృష్ణరాణ్మ హేం్యదుడు 

ధూర్జటిని (వశంసించాడు. ఈ పద్యాన్ని ఎవరు ఎలా పూరించారో తెలియదు. 

1. స్తుతమితియైన యాంధ కవి ధ్నూరటి వల్కు-ల కేల కల్లె సీ 

యలులిత మధురీ మహిమ నా మును మీ పెదతాత జాల స 

న్నుతి గనె కృష్ణరా యల మనోజ నభన్విను మీవనట్ట మ 

తత బహుమాన వైఖరుల కీ రి వవాంపుము ధాత లోపలన్ 

(మిగతా పక... పేజీలో) 
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హా! తెలి సెన్, భువనై కమోహనో 

ద్దత సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనతాపహాది నం 

తత మధురాధరోదిత! నుధారసధారల (గోలుటంజుమీ 

ఆని రామకృష్ణుడు అధిషేప పరిహాస పూర్వకంగా చేసిన వూరణ 

మాతం లభించింది. ధ్యూరటి శైలికి, సమాస రీతికి మూలం వారవనితా 

సాంగత్య మేనని ఓక హేత్వాభాసాన్ని కల్పించి, ధూర్జటి రచనా రీతికి చేసిన 

వికృుతానుకరణ వం ఈ పూరణం. ఈ పద్యం మొదటి తం కృష్ణరాయలు తన 

ధోరణిలో తాను ధూర్జటి గురించి చెప్పింది కాగా రెండవ భాగం రామకృష్ణుడు 

ధూర్జటి గురించి చెప్పింది. 

రంజన చెడి పాండవు లర 

భంజనులై విరటు గొల్వ పాల్పడిరకటా! 

సంజయ! ఏమందు విధిని 

కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్ 

అని తెనాలి రామకృష్ణుడు మొదట సమస్యాపూరణం చేసి, అతనే తిరిగి. 

గంజాయి తాగి తురకల 

సంజాతుల గూడి కల్లు చవిగొన్నా వా? 

లంజల కొడుకా ఎకండ 

కుంజర యూధంబు కుత్తక జొచ్చెన్? 

దీనిలో కూడా ఒక రకంగా స్పష్టా స్పష్టంగా పేరడి ఛాయలున్నాయి. 

కాని జన వ్యవహారంలో ఉన్న కథ ప్రకారం అయితే అనుదాత్తంగా తొలుత 

వూరించి తర్వాత ఉదా త్తీకరించాడట. 

ధ్హూరటి మనుమడైన కుమార ధూర్హటి వేంకటార్యుడు తన కృష్ణరా ర్ట 

విజయము (1-29) న కృష్ణరాయలు ద్జూర టిని సన్మానించిన సంగతి 

(గంథస్థం చేళాడు 
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అలాగే “అపళబ్దభ యంనా స్త్రి అవప్పలాచార్య సన్నిధౌ” అని ఆఅప్పలాచార్యుల 

గురించి ఉన్న శ్లోకానికి అధిషేప అవహేశనాత్మకంగా “అనాచార భయం నాస్తి 

తిష్టన్యూతస్య సన్ని ధౌి ఆని విడందించడం పేరడియి 

రాజగురువులైన తాతాచార్యుల మీది భక్తి పపత్తులు మేరమీరిపోయి 

అప్పయ దీక్షితుల కన్నా గొప్పవాడని కి ర్రించడం మొదలు పెట్టారు అప్పటి 

వైెష్టవులు 
అప్పయ్య దీక్షితాత్పూర్వం 

తాతః పూజ్యోన సంశయః 

ఈ వీరహూజ గిటని రామకృష్ణుడు 
టు బ్ 

ముఖ _పతాళనాత్స్పూర్యం 

గుద _పజుళనం యథా 

అని నీచోపమతో ఆ గురుశిమ్యలను ఆట పట్టించాడు. అతడంబకు 

మగడు, అమవసనిసి పద్యాలు తప్ప ఇక్కడ 'పేర్కొానబడిన పద్యాలు నూటికి 

నూరు శాతం పేరడీలని కచ్చితంగా చెప్పలేం పేరడిలు కావనీ నిరాకరించ లేం. 

ఇవి ఒకరకం సంచేహాస్పద పేరడీలు (Suspesious parodies). ఏటిలో 

పేరడి ఛాయలు దోబూచులాడుతున్నాయని మాతం నిస్సంశయంగా చెప్ప 

వచ్చు ఈ విధంగా చాటు పద్య వాజ్మయాన్ని జాగ త్తగా పరిశీలిస్తే మరికొన్ని 

పేరడీలు దొరకవచ్చు జ మ్ల 



7, చంద "రేఖా విలాపవంు 

చేరడీకి ఒక నిర్మష్టమెన ఆకృతి, సాకల్య రూపం కూచిమంచి జగ్గకవి 

(1700 - 1760) రచించిన చందరేఖా విలావంలో కనిపిస్తుంది. ఈ రచనకు 

కవి స్వార్ధమే హేతువు కావచ్చు చింతలపాటి సీల్మాదిరాజు అనే జమీందారు 

చేసిన వంచనవల్ద జగ్గకవి ఆ్యాగహోద్యగుడై చం దరేఖావిలావం వెలువరించడాని 

చెపారు. మొట్టమొదటి పద్యం మొదలుకొని చిట్టచివరి పద్యంవరకు బహుళా 

మనకు దొరకని చందరేఖా విలాసానికి |వతిపద్య వికృతీకరణం కావచ్చు. 

ఎంతో ఆశతో రచించిన కవికి “నిరసన'యే సత్కారమెతే _ చీకొట్టడమే 

(పశంసలై తే మనస్సు కుతకుత ఉడకక తప్పదు వికటించిన (పతిభకు లక్ష్యం 

వెలువడక తప్పదు ఆ మహావేశంలో కొన్ని బూతులు, మరికొన్ని అసభ్యాలు 

దొర్హడం సహజం. అది మానవ బలహీనత. 

ఒక విద్వాంసుని |పతిభ వికటిస్తే, హృదయం ఆ(కోశిస్తే ఎలాంటి కావ్యం 

అవతరించగలదో తెలుసుకోవడానికి తెలుగులో ఉన్న పబలసాక్ష్యం ఈ కావ్యం, 

గుంటూరు శేశేందశర్మ అన్నట్లు “హాస్యరసాన్ని గౌరవించి, ఆ రసాన్ని |వధా 

నంగా స్వీకరించి, సంప్రదాయ సముద్ధత మయిన శృంగార రసాన్ని ఆభాసంచేసి 

జంకూగొంకూ లేకుండా ఒక కావ్యాన్నే [వాసి పడేసిన హాస్యరస వీరుడు కూచి 

మంచి జగ్గకవి ఒక్కడే ఉన్నాడు ”1 

చం్యదరేఖా విలాపంలో కవి సమయాల్లో వికటత్వం ఉపమానాల్లో 

మార్పు నాయక లక్షణాల్లో విపరీత రీతి, వర్ణనల్లో వ్యత్యస్తం, భావంలో తల 
తిరుగుడు, గమనంలో తలకిందులు, అనూచాన ధోరణి అంటే మంట, (వబంధ 

బంధాల తెంచివేత, అపహాస్యరసపోష ణ అడుగడుగునా గోచరిస్తాయి కావ్యాది 

మొదలు కావ్యాంతం వరకు, నాయకాభ్యుద యం ముదలుకొని నాయికా సంద 

1. సాహిత్య కౌముది (1966) పుట 113 
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ర్శనం, విరహవేదన, కళ్యాణం వరకు సమస్తం ఆ స్తవ్యస్తమే వికట _(పకటనమే 

హాస్యరస లక్మికెత్తిన విజయకేతనం చందరేఖావిలాపం,. 

అవతారిక : ఇష్టదేవతాస్తుతి, కృతిపతి వైభవ వర్ణన, కావ్యస్వీక ర్ర 

కావ్యకర్రను సంభావించడం, కవి |పతిభను కీ రించడం, (గంధర చనకు 

తాంబూలమివ్యడం, షష్యంతాలు ఇత్యాది కావ్యావతారికాంశాలన్నింటిని జగ్గకవి 
© 

విలోమమార్గంలో విడంబించాడు 

కృత్యాదిపద్యం సాధారణంగా కృతిభ ర్తకు శుభంబగుగాక అని సాగు 

తుంది “మంగళశాదీని' అనేది భారతీయ సాహితీ సంఇవదాయం కావ్యరచనకు 

చసేరకుడై న గంథ (గహీత చల్లగా ఉంటేనే రచన పూర్తవుతుంది. కావ్యాది 

పద్యంలో పొరపాటున కూడ ఫలానవాడికి శతువై నవాడు, ఫలాన వాడిని 

చంపినవాడు (కంసారీ, కంసాంతకుడు) లాంటి _వయోగాలు రాకూడదు. 

వ్యుత్ప త్త్యర్థాల రీత్యా కోపతాపాలు వ్యక్తం చేసేవి కాకూడదు. వీలయినంత 

_పసన్నమధురంగా కావ్యాది పద్య రచన సాగాలి. 

(శ్రీకంరుండు, భుజంగభూషణు(డు, భస్మీ భూత పంచాస్తు9(డ 

సోకాటోప బల పతాపపురర కో దక్ష సంళిక్ష్షణుం 

డాకా కోజ్ఞ్యల కేశషాశు(డు, తికూలాంకుండు రుుదుండుతా 

ఏకం జింతలపాటి నీల నృపతిన్ వీక్షైంచు నేత తయిన్ 1.1 

ఇది ఈ విలాస కృతికి శ్రీకారం చుట్టుతూ చెప్పిన పద్యం ఇటువంటి 

పద్యం పూర్వుకావ్యాలలో కాగడా పెట్టి వెతికినా కానరాదు పూర్వ కావ్యాల 

అవతారికలన్నీ కృతికర్త, కృతిభ రలమధ్య విలసిల్లిన సత్సంబంధాల 

కారణంగా ర చింపబడ్డాయి ఇది మాతం జగ్యక వి సేల్మాదిరాజుల నడుమ పొడ 

సూపిన ద్వేషాసూయలు, వై రుధ్యాలు మూలంగా వెలువడింది. రుదుడు తన 

మూడు కళ్ళతోనూ కృతిభ ర్రను కటాకించుగాక అని చెప్పడం విక టత్యం 

'క్రీమజ్జగన్నాథ దేవ కరుణాకటాక వీక్షణానుక్షణ సంలబ్ద సరస కవితా 

విచితు'డై నవాడూ, పరమ విష్ణుభక్తుడూ అయిన జగ్గక వి మొదటి పద్యంలో 

శివస్తుతి గావించడం అసలు సిసలయిన పికట త్వం. 



(పాచీన సాహిత్యంలో 5 55 

నలుమూలలకు పాకిన నీల్మాదిరాజు ఆపకీ రి నలుపులను, అనునిత్వం 

వెల్టువలయిసాగిన ఆతని పిసినారితనాన్ని, నలుగురిలో నవ్వులపాలయిన ఆతని 

వందతనపు చిందులను, సిగ్గువిడిచి కొనసాగిన ఆతని జారవిహారాలను, చంద 

రేఖా స్పర్శతో అబ్బిన సుఖరోగపరంపరా విలసనాన్ని కృతిభర్త వైభవాన్ని 

[పశంసించవలసిన సమయంలో పేర్కొనడం కావ్యస్వీక ర్త ఎడల కవికి ఉన్న 

ఏహ్యభావానికి దర్పణం 

“దురుణాధాతండును, సర్యావలక్షణుండును, కాలరండా సమాకర్షణ 

కుతూహలుండు.. ' అని వచనంలో సీలాదిరాజును వస్తావించడం మొదలైన 

దంతా [పబంధ పద్దతికి విపర్యయ మే. 

సాధారణంగా షష్ట్యంతాలు కృతిపతి'పె [వళంసల పూలజల్లు కురిపిసాయి. 

కాని ఈ షష్యంతాలు కపి (కోధాగ్ని కీలలకు (పతిరూపాలయి సీలాది నెత్తిపై 
అ 

నిప్పులు తక్కు_తున్నాయి. 

[కూరునకు, సాధుబాధా 

చారునకున్, యోనిపాన సరశీలునకున్ 

జారునకు వి|పతతి ధన 
చోరునకున్ , బుద్దిహీన శుభరహితునకున్ 1.37 

అతిమూ ఢధశీలునకును, సం 

తత మృగయాఖేలు నకును, దాసవనితా 

వితతరతిలోలునకు, ఘన 

పతిత కుజనపాలునకును బతయాళునకున్ 1.39 

షష్ట్యంతాలలో పరిచయమున్న వారందరికీ ఈ పద్యాల్లోని వికృతత్వ్యం 

సుబోధర మే. 

“అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్దిగా నా యొనర్చం బూనిన. ” అని సాధార 

ణంగా ఊఉండవలసినచోట “అవభ్యుద య పరంపరాభివృద్దిగా నా యొనర్పం 

బూనిన ,' అని జగ్గకవి పేర్కొనడం కూడ వై పరీత్యమే, 
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మామూలుగా సంస్కృతాంధ కావ్యాలు సూతుడు, శౌన కాదిమునులకు 

నైమిశారణ్యంలో చెప్పి నట్టు రచించడం కవి సమయం. కాని ఈ కావ్యం 

“శ్రీ శివ బాహ్మణ వర్ణాగగణ్యుండగు వరభద భట్టార కేం|దునకు శ్రీమదై్వ్వై 

ఖానస వంశోతంసంబగు నంబి నరసింహాచార్య వర్వుందిబ్టని చెప్పందొడ గె” 

అని పరస్పర విరుద్ధ శాఖీయులై న వైష్టవ “నంబిని శైవ 'తంబి'ని కలపడం 

వికటత్వం వేశ్యల ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడానికి పరమశైవ, పరమవై ష్టవుల 

కయిన “ఒద్దిక” కుదురుతుంది తప్ప జ దై వవిషయాలకు కుదరదని అధి షేపిం 

చడం జగ్గకవి ఉద్దేశ్యం ఆళాాసాదం౦ంతపద్యాలు "సైతం (పబంధమార్షానికి 
ri ద శి ne గ్ 

విళోమానునరణ మె. 

ఇతివ్ఫు త్తకల్సన := సాధారణంగా తెలుగు కావ్యాలు చాలామటుకు 

పౌరాణిక సంబంధమైనవి, కళ్యాణాంత మైనవి లేదా పతితులై న భక్తులు 

దై వదర్శనంచే ముక్తులై న ఇతివృత్తాలు గలవి అని స్థూలంగా చెప్పవచ్చు 

ఈ  “హాస్యపబంధంిలో ధిరోదాతాదినాయకులు, అమితవరా కమ 

శాలురైన మహారాజులు, ముగ్దానాయికలు లేరు ఒక మామూలు జమీందారు 

ఒక యాగశాలలో ఒక వేశ్యను చూచి మరులుకొనడం, పెళ్ళాడడం ఇతివృ త్తం- 

అంతే. దీనిలోని కథాకల్పనం, సంఘటనల కూర్పు (తిది [ప్రబంధ మర్యాదను 

అతి కమించేవే. సమాజంలో జీవించిన వ్యక్తులనే పాతలుగా |గహించి కావ్య 

రచన చేసిన సాహసి జగ్గక వి. 

బోయగాల్హావుపల్రిలో ఒక “మాల పెద్ద' తవ్వించిన చెరువు వద్ద ఒక 

పెనుపాకలో అణివెళ్ళ వెంకటశాన్తి కాపురముంటాడు. ఆయనకూ ఒక వేశ్యకూ 

మంచి దోస్తి వారిరువురికి వుట్టినబిడ్డ చందరేఖ చందరేఖకు తగిన వరుని 

సంపాదించడానికి వెంకటకశాన్రి యాగం చేయ సంకల్పించాడు 'మాలవాని 
చెరువు” వద్ద యాగం అనడమే హాన-వా=వం యాగ సందర్శకులకు అన్నదానం 

చేసి తృ ప్తిపరచడం శాస్త్రవిధి. కాని_ 

కొంద కొకింత కూడిడి 

కొందజకుంగూర లొసంగి కొందఅకిడ కే 

దండన సేయుచు గెంటుచు( 

గొందజణ( దిట్టుచును వెళ్ళగొట్టుచు( గడరన్ 1.64 
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పప్పులో ఉప్పు కలిపి, నేతిలో ఆముదం కలిపి లోభత్వం [పదర్శిండంతో 

అందరూ ఆకలితో లేచి శపిస్తూ వెళ్ళిపోతారు యాగం పేరు చెప్పుకొని కొంత 

ధనం దాచుకోవాలని వెంకటశాన్తి సంకల్పం చతుర్విధ పురుషార్థాలలో మోక్షం 

కోసం కాకుండ ధనం కోసం యాగాలను చేసేవారిని వెక్కి-రించడం ఈ కల్పన 

లోని | పయోజనం 

కావ్యనాయకుడై న చింతలపాటి సీల్నాదిరాజు యాగ సందర్శనం కోసం 

విచ్చేశాడు వేటకు వెళ్ళి కన్నెను తోడు తెచ్చుకున్న రాజుల కథలు విన్నాం 

కాని యాగశాలయే నాయికానాయకులకు |పధమవీక్షణ వేదిక కావడం జగ్గక వి 

కావ్యంలోనే సాధ్యం గొగ్గిపండ్రతో, బారక జ్ఞల బాహులతో విటకంటికి చిత్ర 

విభమ మొదవ చంద రేఖ [పవెశించింది ఆ అపురూప సౌందర్య రాశియైన 

చందరేఖను చూసి మోహ వరవళుడయ్యాడు నాయకుడు. నాయిక కూడ 
సీలా| దిని చూచి కామోోదిక్త అయింది. అనురాగోదయం, సౌకుమార్యం, 

లాలిత్యం సాధారణ (పబంధాలకు అతిసాధారణ లక్షణం ఈ వికట |వబంధానికి 

ఆ లక్షణాలు కూడవు ఈ *మాపీ యింతిని నా కామాతురత తీర కూడవలె' 

[1-82] నని తొలి చూపులోనే నాయకుడు భావిస్తాడు “ఎనిగూడిమది వెరి 

దగులొ_ని జేయుటెన్నడో” నని నాయిక పలవరిస్తుంది 

విరహం అతిశయించింది కల్లుతాగినవానిలాగ, నిప్పుతొక్కి_నకోతిరితి, 
కుడితిలో బడ్డ ఎలుకవలె సీలా!ది ఆసురసురంటున్నాడు ఇట్టి కథా కథనం 

జొపమ్యకల్పనం జగ్గకవికే చెల్లు 

'నీవును నావలె కాముకులను వంచన చేసి విత్తమార్జింపవలె” [2.24] నని 
వేశ్యమాత కూతురికి చెప్పి “అనుష్టాన వేదాంతాన్ని” |వబోధిస్తుండి నాయికా 

నాయకులు విరహవేదన అధికమై, ఇంతకుపూర్వం తామిద్దరూ ఎంతమందిని 

కూడింది స్మరించుకోవడం పారకులను గిలిగింతలు పెడుతుంది. ఇలా పూర్వ 

సంబంధాలు తలచుకోవడం పూర్వ |పబంధాలలో ఎక్కడా కనబడదు. 

చం్యదరేఖ విరహవేదనను అనుంగు చెలికత్తెలు కాక కింకరులు, మగవారు 

వేశ్యామాతకు తెలిపారనడం జగ్గకవి చూపిన వైైచ్చితి వికట శిశిరోపచారాలు 
కొనసాగుతాయి. చివరికి వెంకటళాన్తికి విషయం తెలుస్తుంది ఆయన సంతో 

షానికి మేరలేక పోతుంది కూతురును గాంచి. 
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జాలరో! నీవు మిగుల సౌభాగృవతివి 
యొక బొజుంగువోవ మణియొక్క- డు త్తముండు 

దొరకె నీలాదిరాజు సచ్చరితుడిపుడు 
నిన్ను గోరి పిలువనంపె, నేడు నివు 3_79 

మరి ఆ చంది రేఖ. 

మందు మంతంబులను సీల మనుజవరుని 

లోలుగావించి కలధనంబోలి లాగి 

పిదవ జోగిగం గావించి డించి 

తెతు మీ సన్నిధికి నా |వతిజ్ఞ వినుడు 3_82 
—_ ఖా 

అసి |పతినబూనుతుంది 

చంద రేఖను అలంకరింవచేసి సీల్మాది కడకు చెలిక తెలు తసుకొనిరారు 

అలా తెస్తే విశేవ మేముంటుంది? సాక్షాత్తు తల్రిదం్యదులే తెస్తారు. 

ముప్పది యాతేండ్లది, ముం 

దెప్పుడు నొక్క_రుని, బొందదేలాగున నీ 

విప్పుడు దిద్దుకొనియెదో 
మొప్పెతనము మానృవలయు ముందఅపనిలో (3-106) అని ఆంటారు. 

ముప్పదియారేం[డ నాయిక అనడం (ప్రబంధ నాయికల ముగ్గత్వాన్ని ఆటపట్టిం 

చడమే పడకటిల్లే కళ్యాణ మందిరంగా పళ్టెమంచమే వేడికగా తండే పురోపా 
తుడుగా తల్లే పేరంటాలుగా చందరేఖా నీల్మాదిరాజులకు పెళ్ళి జరుగుతుంది 

“ఎవ్వరిని జేరనరుగకయుందు'న? ఆ వతివతా శిరోమణి నీల్మాదికి అభయ 

[ప్రదానం చేస్తుంది “ఇతరులను చేరడం' అన్న భావం రావడమే సున్నితత్వానికి 

(పబల విరోధం. గుడారం వెలుపల నాయికానాయకులను గమనిస్తున్న వారు 

చెలికత్తెలు కారు. వెంకటకాన్రి మరి నాయకుడు. 

ఇల్రెణుగ క పష్టైలుంగక 

యెల్లధ నము దానికిచ్చి యెగ్గను సిగ్యన్ 

జెలగఈ దత్పాదద్యయ 
(ఆల) 

పల్పవముల దండము" సి వడికాష డెన్ 5.159 
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ఇలా (పబంధాలలోని ఏ నాయికకూ, ఏ నాయకునికీ ఏ నాయిక 

తం; డికీ సరిపోలని ప్మాతలతో సమాంతరంగా, వికృతంగా ఆపహాస్మభాజన మై 

చర్మ దచేఖా విలాపం కొనసాగుతుంది. 

వర్ణనలు: [వబంధాంగాలలో ముఖ్యమైన ఆష్టాదశ వర్ణనలు కూడా చంద 

రేఖా విలాపంలో వికటంగానే కొనసాగుతాయి. చం|దరేఖా 'విలావంలోని బోయ 
గొల్హ్తావువల్లి “వపస్థలీ చుంబితాంబరమై' ఒప్పడం కాని “లలితోద్యాన వరం 

పరా పిక శుకాలాప |పతిధ్యనులతో చెన్నొ ందడం'కానీ చూడ లేం బోయగొల్హావు 

పల్లెలో రకరకాల పశుకశేబరాలు, మాంసఖండాలను పీక్కుతినే రాబందులు” 

ఈగలు, బొక్కలు తినే నక్కలు, కుక్కలు కొల్లలుగా ఉంటాయి. (పబం 

ధాలలో ఎంతో రమ్యంగా రూపుకట్టించే పురవర్ణనను ధ్వంసం చేస్తూ వెగటు 

కలిగించే రీతిలో ఆఅపనచ్వమార్షంలో జగ్గకవి చిత్రీకరించాడు 

వారస్త్రీలుడై న నీల్మాదిరాజు వైతరణిలో పడే విధంగా సూర్యుడు 

(గుంకాడని సూర్యాస్తమయ వర్ణనలో కథాంశాన్ని జోడించి చెప్పడం (3-141), 
అట్టాగే సీలభూపతి అపయశస్సులాగా అంధకారం వ్యాపించిందనడం; శరిరం 

మిద వ్యాపించిన రసహొకు లాగ నక్ష[తాలు ఉన్నా (3- 93) యని ఉత్పేంక్షిం 

చడం మొదలై నవన్నీ కవి క (పవృత్తికి పతీకలే ఇతివృత్తాన్ని జోడించి 

(పకృతి వర్ణన చెసిన మనుచరి తాది (3-11) కావ్యాలలోని పద్యాలకు పేరడీలుగా 

వీటిని భావించవచ్చు. 

చందరేఖకు హీనోపమలు వేసి వర్ధించడం జగ్గక వి విక టకల్పనా 

చాతురికి నిదర్శనం ముఖాన్ని చందబింబంతో కాకుండా కోతితోను, కంఠాన్ని 
కంబువుతో కాకుండా కొంగతోను, కన్నులను పద్యాలతో కాకుండా పిల్లి 
కన్నులతోను, పెదవిని దొండపండుతో కాకుండా తొట్టితోనూ, స్తనాలను 
కుంభాలతో కాకుండా కొలిమితిత్తులతోనూ పోల్చడం గతానుగతికంగా లాక్షణిక 
_(గంథాల్టో చెప్పబడ్డ కవి సమయాల నన్నింటిని వరుసగా పేర్చి కవిత్వాలను 
సృష్టించేవారిని ఆవహేళన చేయడమే ఆవతుంది. 
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పుర వర్ణనం, సూర్యచందుల ఉదయా స్తమయాలు, చీకట్ల చీకాకులు, 

చుక్కల రభసలు, వనితల వై ఖరులు, శిశిరోపచారాలు. ఇలా దేన్నయినాసరే 

ఉన్నతంగా ఉత్తమంగా వై భవో పేతం చేయడం పబంధ కవులకు సాధారణ 

లక్షణం కాని జగ్గకవి ధోరణివేరు. సాధారణ వపబంధఫకీ_ని విపర్యయం చేసిన 

వికటరీతి ఇది ఇక్కడ అంతా అనస్తవ్యస్తమే |వబంధాలలో ఎప్పుడూ '*ఎత్తు'కు 

తీసుకొని వెళ్ళే వర్ణనలు చదివి చదివి వాటికి అలవాటుపడిన చదువరులకు అబే 

తీరుగా, ఆంతేవేగంగా జగ్గకవి “కిందకు” తీసుకొని వెళ్తుండడం చూసినపుడు 

ఆశ్చర్యనం[భమాలు కలుగుతాయి అదే కవి సాధించదలచుకొన్న విక టత్వానికి 

పయోజనం 

భాష : |పబంధాలకు ఆలంకారిక శై లి జీవం. ఓజఃపూరిత మైన, తత్సమ 

వదభూమిష్టమైన భాష [పబంధలక్షణాలలో ఒకటి. జగ్గక వి ఎదురు తిరిగాడు. 

(వబంధలక్షణమైన ఆలంకారిక శై లిలోనే రాస్తూ నిత్యవ్యవహారంలో ఉండే 

భాషను (గ ంథస్థం చేశాడు. వస్తాడు, తెస్తాడు, ఇస్తాడు, చస్తాడు, వంగుండు, 

తొంగుండు, లంజటక్కు. మొ॥ గాక స్రీ పురుష జననాంగ స్పోరకమైన, రతి 

కియాసూచక మైన దేశిపదజాలం బాహాటంగా జగ్గకవి కావ్యస్థం చేశాడు. ఆయా 

సందర్భాల్లో సంస్కృత పదజాలం (సయోగించకుండా, ఇతర సమానార్థకాలు 

వేయకుండా కావాలని జనవ్యవహారంలో ఉండే పదాలను వాడి (గామ్యత్వాన్ని 

బలపరిచి, సమకాలీన భాషా సాహిత్య స్థితికి, అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా జగ్గకవి 
వ్యవహరించాడు 

అనుకరణలు : పూర్వ కవుల పద్య రచనా రీతిని కూడా జగ్గకవి 

వదిలి పెట్టలేదు. వికటంగా అనుకరించాడు 

హాయను! ధర్మరాజ తనయాయను! నన్నెడబాయ నీకు జ 
న్నేయను క (ఆంధ మహా భారతం, దోణపర్యం 2.242) 

అనే తిక్కన పద్యాన్ని ___ 

హాయను! జంచరీక నిచయాంచిత కుంచిత రోమ కామ గే 

SHE Re (2.124) 
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అని వికృతంగా విడంబించిన వై నాన్ని గురించి "పేరడీ లక్షణాలను _ 

అనుకరణ [పాధాన్యాన్ని చర్చిస్తున్న సందర్భం (పుటలు 11, 12) లో విశదిక 

రించడ మైంది “ఈ పద్యం |వబంధ శైలి అంతటికి పోటు” అన్నాడు 

మాచిరాజు దేవీ వసాద్ 

సహసా నఖంవచ స్తనద త పరిరంభ 
మామూల పరిచుంబితాధరోష 

అ 

* ఇళ * t+ అ చచి ఖల ఇ 

ఆ స్తిమిత భూష ణారవమావధూటి 

[పథమ సురతంబు గంధర్వవతి గరంచె (మను చరిత 3 _ 116) 

అని సాగే ఆల్హసాని పెద్దన పద్యంలోని అల్లికనూ జిగినీవిగిసి (గహించి 

జగ్గక వి ఇలా వికృతీకరించాడు : 

పారదోపమ వీర్య ధారాతతభగంబు 

స్తనచర్మ భ న్రికాతాడనంబు 

గారభస్వర నిస్సర (ధామ్యవచన 
డు a 

మమిత రోదన జలపూరితాననంబు 

చందరేఖాభిధాన వేశ్యానలాస్య 

(పథమ సురతంబు నీలభూవతి గరంచిె 3.138 

“ఈ |కిందిది పై పద్యానికి మక్కి-కి మక్కి. (వాసిన “పేరడీ కాదు. 

మొదటి చూపులో రెండింటికి సామ్యం కానుపించదు వద్యమంతా [వాసి ఆఖర్న 

తిప్పి కొట్టాడు జగ్గక వి పెద్దనకు వచ్చి తగిలేట్టు. ఆఖరిపాదం దాకా ఒకదాన్ని 

ఒకటి తాకలేదు ఫతే పాదంలో గిజ్జున తిరిగింది 'పెద్దనగారి నిర్దిష్టమైన 

పద్యం మీదికి వెంటనే పేరడీ అయి ఊరుకుంది. 1 

1 మాచిరాజు దేషీవసాద్ వికటకవిత్వం (వ్యాసం) పతిభ నవమవార్షి కోత్సవ 

సంపుటం ఎపిలు 1943 పుటలు 117.118. 
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దాని జానగు యోనిలో నటింపని మహో 

దండ దర్పిత కామదండ మేల? 

దాని కోమల సుధాధరము |గోలని మధు 

రస రుచి వ్యాలోల రసనయేల? 2.86 

పద్యం భాగవత పద్యానికి అనుకరణ [పాయ మైందేనని చూడగానే తెలు 

స్తుంది. ఈ విధంగా జగ్గక వి వూర క వుల పద్యరచనా ధోరణిని వికటీకరంచిన 

దృష్టాంతా లెన్నింటినో చూపవచ్చు 

ఆన్ని పబంధాలలో సామాన్యంగా గోచరించే నాయకుల (పథమ 

సందర్శనలు, ఉపాలంభనలు, సంగమాలు మొదలైన “శృంగార వర్ణనలు" ఈ 

కావ్యంలోనూ ఉన్నాయి. కాని ఇవేవీ కూడ కామ్మోది కత కలిగించేవి కావు. హీనాతి 

హీనమైన ఉపమానాలు |వయోగించడంతో నడ్ముల్హకాం1ం, శతపతేక్షణలు 

అణుమధ్యలకు కాలం చెల్చింద సి చాటాడు కొండనల్లేరు. దూలగొండి, చిగురువ్వు 

ికిరోపచారాలకు స్వీకరించడంతో తావరతు-ండ్డు, 'గాజ్జంగి నీరు, కర్పూరాదులు 

గాలికి కొట్టుకుపోయాయి భూతడ్డం "పెట్టి అన్వేషించినా కళాత్మక మైన 

చితణ, ఆనందకరమైన భావం, నుడికారపు సొగసుదనం కనిపించకుండా 

చేయడానికి జగ్గక వి (వత్యేకంగా కృషి చేస్తాడు జన వ్యవహారంలోని భాష 

(ప్రయోగించి, [గామ్యత్వాన్ని బలపరచి, (గాంథిక భాషను ఆ భాషలోని పలుకు 

బళ్ళను ఆటపట్టించాడు 

[ప్రబంధ కవిత్వంలో అలవాటుగా ఒక విషయాన్ని చెప్పే సందర్భాల్లో 

ఉపయోగించే పదజాలానికి, పద్దతికి వీటిని వికటీకరణలుగానే భావించాలి. 

కాని కామో దెకం కలిగించేవిగా తలపోయడం పొరపాటు అహల్యా సంకం 

దనం, రాధికాసాంత్వనం వంటి కావ్యాల్హాగా పారకుల్లో లైంగికోదేకాన్ని రెచ్చ 

గొట్టాలనే తపన జగ్గకవికి ఉంటే ఈ న. కలుగుతున్న అవహాస్య 

థావానికి, జుగుప్పా భావానికి వీలువడేచెకాదు చంద లేఖా విలావంలోని జననాం 

గాలకు సంబంధించిన ళు... ఆ కవి సమయాలు, హీనోవమ సామి 

వీటన్నింటికి జగ్గకవిలోని విధ్వంసక తత్వమే (ప్రధాన _పేరణ. 
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ఆహ్హాదజనక మైన భావశకలం, ఆమోదయోగ్యమైన సన్నివేశం రమ 

శీయతా వతివె పానకమైశ చితణం జగ్గకవిలో ఏమ్మాతం చూడం [పబంధాలకు 

కార్చన్ కాపీలు తీస్తూ జీవం లేని తహ కట సాహిత్యంగా చలామణి అవుతున్న 

శ్లీణయుగ సారస్వత కాలంలో జగ్గకవి కవిత్వం వికృతాకారంలో వచ్చింది. 

ఆలా వచ్చినపుడే సమకాలీన సాహిత్య ధోరణిని కవులు గుర్రించగలరు. జీవం 

పోయి పిప్పిమ్మాతమే మిగిలిన ఆకారాలు, కాలంచెల్టిన పలుకుబళ్ళు, పద 

బంధాలు తిరిగి కవిత్యం వేషం వేనుకుని ఊరేగకుండా జగ్గకవి చావుదెబ్బ 

కొట్టాడు. సామాజిక (పయోజనం దీనివల్ల [పత్యకంగా లేకపోవచ్చు కాని 

వరోక్షంగా ఉంది జడతామయమైన సాహిత్య రూపాల్ని ధ్వంసం చేయడం ఒక 

[ప్రయోజనం తనను పరాభవించిన కృతివతి-పై (వతీకారం తీర్చుకోవడం 

రెండవది. నిజానికి రెండవదిగా చెప్పబడినదే మొదటిది. మొదటిదిగా చెప్ప 
బడినదే రెండవది కవిగా తాను సాధించుకున్న (వయోజనం అపకారిని అవ 

మానపరచడం. ఆయితే కవి.ఆపకారి ఇద్దరు మర్త్యులు కావడంతో వారి మర 

రకాలతో ఆ [పయోజనం ముగిసింది కృతిపతి జరిపిన అన్యాయానికి సాక్ష్యంగా 

కావ్యం నిలిచిపోయింది. 

నిజానికి జగ్గకవికి (పబంధధొరణిపట్ల వై వైము_౦గాన, హేళన చేయాలనే 

సాహిత్య స్పృహ కాసీ లేవు జగ్గకవి రాసిన సుభ్యదాపరిణయం, సోమదేవ 

రాజీయంలాంటి [ప్రబంధాలు కూడ ఉన్నాయి గదా! జగ్గకవికి ప్రబంధం మీద 

వై ముఖ్యం పుట్టడానికి తగిన విదేశీ సాహిత్య పరిచయమో విప్టావక ధోరణో 

ఆ కాలంలో లేవు అతని లక్యుం నీల్మాదిరాజును హీనంగా చితించి కసిదీర్చు 

కోవడమే. ఇది వ్యక్తిగత ద్యేష మే. [ప్రబంధ వ్యతిరేకత అతనికి వకోళానాలేదు, 

(అట్టా అనీ సీల్మాది పైన కక్ష ఉన్నట్టు ఎక్కడా సూచనలేదు. ) కాసీ క్షీణ 

యుగంలో ప్రబంధ విలువలు దిగజారిన కాలంలో చంద రేఖా విలాపం రావడం 

వల్ల పేరడీగా చెప్పడానికి ఆసా-ర మేర్పడింది. ఇదే కావ్యం ఒక వందేళ్ళ 

వూర్వం అంటె కసీసం 1550.1600 ప్రాంతాల్లో వచ్చి ఉంటి పేరడీగా 

పొరపాటున కూడ ఊహించడానికి అవకాశం వేకపోయేద, ఆధునికులై న జరుక్ 

శ్రాన్ర్రీ, మాచిరాజు దేప్టేవసాదుల్హాగా “బరడి రాస్తున్నా” అనుకొని జగ్గక వి 
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రాయలేదు తన కోపాన్ని మన శస్సులో పెట్టుకొని తనకే తెలియకుండా జగ్గకవి 

"పేరడీ |పబంధం రచించాడు ఆందువల్లనే “పేరడి లక్షణాలన్నింటినీ ఈ కావ్యంలో 

ఒక్కోసారి ఒదగకపోచ్చు. లేదా సందేహాలకు తావివ్వవచ్చు 

ఇఎ (వబంధ కవిత్వంవట్ట, సం పదాయ క విత్వంపట్ట పరిహాస దృష్టిని 

కల్పించడం కోసమే కాని తన రచనా మార్షంపట్ట అనుయాయిత్వాన్ని (పోత్స 

పించడం కోసం చేసిన రచన కాదు అందుకే “పిల్ల వసుచరి[తలు” లాగా 

“పిల్ల చందరేఖా విలాపాలు” పుట్టలేదు ఆండ శేషగిరిరావు ఈ విష 

యాన్ని గుర్తించాడు “ఈర్ష్య చెతనే అనుకొనుడు జగ్గకవి యీ (గంథము 
రచియించినది ఎట్టయిననేమి దీనిని వెల్వరించి ఆంధ సారస్వతమున నూతన 

మార్గగామియెనాడ తడు. అనుకరణము మానవులకు గోణము కట్టుటాదిగా గల 

గుణమే యైనను ఏలకో చంద రేబా విలాపమునకు |పతివింబములు బయలు 

దేజలేదు. ఆది ఒకవిధముగా మన యదృష్టమే.'! 

నిజానికి జగ్గక విది ఇతరులు ఆనుకరించదగిన క వితామార్గం కాదు, 

అనుద్దిష్టంగానయినా ఎలా రాయకూడదో చెప్పడమే అతని పుస్తకం చేసేవని 

కూచిమంచి జగ్గకవి ధోరణిలో రేక పల్లి మహాదేవ నామకవి పిళ్ళ వేంకట 

నరసింహుడు అనే వ్య క్తిని ద్వేషించి హేళన చేస్తూ “ఒక్క. చమత్కారానుసార 

పరిహాస కథానుబంధ బంధురంబగు |పబంధంి రచించాడు. దాని పేరు చిన్ని 

వెంకట నరసీయం.' ఇది అము దితం,. మ్మదాసు పాచ్య లిఖిత భాండాగారంలో 

ఉంది. 

జు ౫% 

మే 'లితి *“సవంతి'లో _పచురితం. 

1 ఆంధ సారస్వత వ్యాసావళి (1952) పుట. 63 
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ర. అభాగో ా నాఖ్యానం 

“ఇంచుమించుగా తెలుగు భాషలోనున్న ([పబంధములన్నియు కామినీ 
కచ కుచ సంభోగాది వర్ణనలతో నిండియుండి ఏకరీతిగా నుండుటచేతను, అట్టి 

(పబంధములను రచించిన వారిలో నే నొక్కుడనైనను నాకు వెనుకటి యభి 

[పాయములు మాజి శృంగార (పబంధములు చేయు మేలుకంచె కీడెక్కువగా 

నుండునన్న సిద్ధాంతమునకు వచ్చిననాడ నగుటచెతను, (వబంధ (వణేతృ 

వంథను పరిహసింవవలనన్న ఉద్దేశమ.తో అభాగ్యోపాఖ్యానము చేసితిని** ఆని 

కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు చెప్పుకొన్నాడు 

కూచిమంచి జగ్గక వికి “చంద రేఖా విలాప రచనతో వ్య క్రిగత ఆ|కో 

కాన్ని, తనకు లాభించలేదన్న కసిని తీర్చుకోవడ మే |వధానాశయం (ప్రబంధ 

ధోరణిని అవహేశన చేయడం అనేది ఆనుషంగికం కందుకూరిది ధర్మా 

[(గహం _ వ్యక్తిగత |[పయోజనాన్ని ఆశించిందికాదు. సాహిత్యం వైవిధ్య 

రహితమై, గతానుగతికమై పోతుందన్న ఆవేదన ఆయనది ఆందుకే విమర్శిస్తూ 

వ్యాసం రాయకుండా _ జవసత్వాలు కోల్పోయిన (ప్రబంధ లక్షణాలను ఆభాగ్యో 

పాఖ్యానం (1876) ద్యారా అతిశయింపచేసి మరింత అవహేళన చేశాడు, 

ఒకప్పుడు ఎంతో ఉన్నతంగా వెలిగిన |పబంధ |హృక్రియ కాల్మపవాహంలో 

ఎంతగా దిగజారిపోయిందో, ఎటువంటి జీవచై తన్యం చూపలేని దశకు చేరు 

కుందో కందుకూరి ఆమితశ క్రిమంతంగా నిరూపించాడు ఈ రచన కేవలం 

ఆవేశంవల్ల రచించింది కాక సాహిత్య |వగతికోసం చెసింది. అందువల్ల నే జగ్గ 

కవిలోని బండబూతులు, వ్యక్తి నిందలు ఆభాగో పాఖా-శంలో కనిపించవు. 

సభ్యతమీరని పలుకుబళ్ళతో పరితృలోకానికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ఇది. 
కాలగమనాన్ని గుర్తించి తమను హెచ్చరిస్తున్న రచనగా కందుకూరి అభాగ్యో 

పాఖ్యానాన్ని చదువరులు ఆదరిస్తారు. 

l. స్వీయ చరిత ద్వితీయ భాగం (1915) పుట 165. 
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అభాగ్యోపా ఖ్యానంలో కథాకల్పనం, పద్యరచనా శిల్పం, జొపమ్య 

కల్పనం, వర్ణ నలు మొదలై నవస్నీ వివిధ (వబంధాలకు విరూపాలే, వికృతీ 

కరణలే కథలో కొంతవరకు వసుచర్మిత కనిపిస్తే, మరికొన్ని సన్నివేశాలలో 

మరొకటి కనిపిస్తుంది. ఈ రచనలో విజయవిలాసం, మనుచర్మిత వంటి 

(పబంధాల్లోని పద్యాలు పోకడలు అడుగడుగున కనపడతాయి 

ఆభాగ్య నాముడయిన రాక్షసుడు వ్యాఘాఖ్య పట్టణాన్ని ఏలుతుంటాడు. 

ఆయన వేటకు వెళ్ళి ఒక యువతిని గాంచి మరులుకొనడం ఇతివృత్తం పుర 

వర్ణన, చాతుర్వర్ణ్య వర్ణన, మృగయావర్ణన ఇత్యాదులు _ స్రీ ఆర్తనాదం విని 

దానిని తెలిసికొనిరమ్మని చెలికాడిని పంపడం, వాడు వెళ్ళి వచ్చి ఆమెను నఖ 

శిఖ పర్యంతం వర్ణించి రాజు నామెవట్ట ఆకృష్ణుణి చేయడం, తర్యాత ఆభాగ్యుడు 

ఆమెను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళి ఒక గుడిలో కలియడం; అది చూసిన ఆ యువతి 

మగడు ఇద్దరికీ దేహశుద్ది చెయడం, చచ్చి సున్న మైన అభాగ్యుణ్ణి సేవకులు 

పురానికి మోసుకొని వెళ్ళడం మెదలైన కథాంళాలు కడుపుబ్బ నవ్వు పుట్టించేలా 

వర్ణించబడ్డాయి. 

ఆ పురము లచ్చియప్పకు( 

గాపురము జగంబు లందు(గల పురములలో. 

గాపురము పాపసమితికి 

దాపురము మహాపుర మల దానవతతికిన్ (5) 

సాధారణ (ప్రబంధాలలో ఉన్నట్టుగా ధనధాన్య భోగభాగ్య విలసిత మై 

ఆలరునట్టిది కాదు అభాగ్యుని వ్యా ఘాఖ్య పట్టణం ఆ నగరం లోని దుష్టుల 

కౌటిల్యంతో పోటీవడి గెలవలేక ఓడిపోయి పాములన్నీ పాతాళం చేరుకొన్నాయి 

ఈ విధంగా ఘనత వహించిన ఆ [గామంలోన జీవించే పజల వేశ్యాలోలత్వం 

ఎటువంటి పౌఢత గలదో గమనించండి: 

వెలయాలి నింటనె విడియించి దానించేం 

దిట్టును దన్నులు. దినెడువారు 

త ల్రిపోయిననా6డు దానింటనే యుండి 
పనియున్న దిదె వత్తు ననెడివారు 
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కన్నెరికము చేయు కార్యంబునకుంబూర్వు 

లార్జి ంచు మాన్యమ్ము లమ్మువారు 

భోగకాంతలు గాక పొరుగువారల భార్య 

లను జేరి సౌఖ్యంబు గనెడివారు 

నిలువ సారాయి సీసాలకొలది (దావి 

యొడలు తెలియక వీధుల బడెడివారు 

నగుచు మర్యాదలను గాంతు రనవర తము 

(బాహ్మణో త్తము లాదివ్య పట్టణమున (7) 

ఇంకా వారి సుగుణనంప త్తి, |పతిభా సామర్థ్యాలు గుర్తించండి 

మార్దవంబన్యాయ మార్గవాక్కు.ల యంద 

సాహసం బాహార సమయమంద 

పజ్ఞయంతయును దంభములు కొట్టుటయంద 

యంద బంటుతనము వంట యింటి 

మిత భాషణము శా స్త్రతతుల చర్చలయ ంద 

కలిమి పురంధుల కానులంద 

నిలకడ నెలంతల నేతయుగ్మము నంద 

ధైర్యంబు పెద్దల తరుముటంద 

వడి లతాంగుల వంకర నడల యంద 

శాంతి యెంతయు దుష్క-ర్మ సహనమంద 

కాని మరియెందు వెదకిన గానరా ద 

నంగ దద్దయు నాపట్టణము వెలుంగు (13) 

ఈ రకమైన పద్యరచనా నిర్మాణం |పబంధ వాజ్మయంలో మామూలు 

ముచ్చట ఏమేమి ఎక్క._డెక్క_డ ఉండకూడ దో అవన్నీ అక్కడక్కడ 

నిలుపుతూ వ్యాజస్తుతి రూపంగా రాయడం ఇక్కడ కందుకూరి పాటించిన 

శిల్పం అన్యాయవ ర్రనులసీ, తిండిపోతులనీ, వాక్ళూరులని, అపండితులనీ, 

పిరికిపందలనీ ఆ _(గామస్టులను వర్ణించాడు శ్రీల సౌందర్య అకకకాల గా 

భావించే ధర్మాలకు విరుద్దంగా కలిమి (సంపదని నడుముల్లోను, నిశ్చలత్వాన్ని 
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న్నేతాల్లోను, వేగాన్ని నడక ల్లోను నికేపించాడు. ఇంకా లాక్షణికులు శ్రీల 

కళ్ళకు విశాలత్వం, సనాలకు కరినత్వం, శరీరానికి సౌకుమార్యం, కనుబొమలకు 

వకత నిర్దేశించారు ఇవన్నీ సామాన్య |పబంధ నాయికలకు సరిపోతాయి కాని 

వికట |పబంధాలను వీలుపడవు వికృతాకారం, వికృత చేష్టలు, వికృత 

వాక్కు_లతో విలసిల్లేది వికట |పబంధం అందుకే కందుకూరి _ 

చారునగంబులన్, ధనువు, సంపెంగపూవును, గెంపుగూర్చి సిం 

గారపు6. జన్నులన్, బొమల [(ఘాణము, వాతెరజేసి [| బహ్మ తా 

వారక వాని కర్కుశత, వంకర, బచ్చన, రక్రకాంతి, చెం 
పారగ దీసి చేసెమెయి, నూరును గన్నులు గుంతలంబులన్, (52) 

అని |వబంధ దితితో కమాలంకారం వమ్మాతం పొల్లుపోకుండా పయోగిస్తూనే 

ఉండవలసిన ఆయా విశిష్టధర్యాలు లేనట్టు వర్ణించి _పబంధాంగనల చారు 

సోయగాలను హాస్యభాజనం గావించాడు, 

ఆత్యంత వేగంగా వరుగులెత్తే లేళ్ళు ఆ పురంలో కాపురమున్న పురంధుల 

నడకల నందుకోలేక పోయాయని ఉృత్పేక్షించడం (18 వ పద్యం) లోని ఉద్దేశం. 

మంద మందంగా ఏనుగుల్హాగ, వయ్యారంగా హంసల్హాగ సాగుతాయని కవులు 

చేసే పమదల నడకల వర్ణనలు చదివి చదివి ఏసిగెత్తిన పారకులకు రొటీన్ 

బోర్డమ్” నుండి ఒక్క-సారిగా విముక్తి కలిగించి పకపక నవ్వుకొనేలా 
చేయడమే. విజయవిలాసంలోని ఒక పద్యభావం (1-8) ఈ వ క్రీకరణకు 

మాతృకగా తలపోయవచ్చు. 

త్రీ వర్ణన [వబంధాలలో చాలమటుకు ఒకే తీరుగా కవి సమయాలను 

గణబదం గా పేర్చి రాయడం కనిషినుంది మచ్చుకు మనుచర్మితలోని సు పసిద ధి టు దె 
పద్యాన్ని చూడవచ్చు 

కనియెన్ విద్యుల్లతా ఏ్మ|గహాన్ 

కొత పతేక్షణ జంచదీక చెకురన్ జందాస్య జక సనిన్ 

నతనాభిన్ నవలా నొకానాక మరున్నారీ శిరోరత్నమున్, (2.25) 
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మనుచర్మితకన్నా పూర్యం వచ్చిన శ్రీనాథుని శృంగార నైషధంలోని 
దమయంతి (2.21), పిల్రలమ్మరి పినవీరన్న శృంగార శాకుంతలంలోని సరోవర 
దేవత (2.27), శకుంతల (2-53; తర్వాత వచ్చిన చేమకూర వెంకటకవి 

విజయ విలాసంలోని చితాంగద (1.150), సుభ్యద (2. 106); కూచిమంచి 

తిమ్మకవి రసికజన మనోభిరామంలోని సుశ్యామ (2-64) మొదలైన వివిధ 
కాలాల్లో వెలసీన భామామణులందరూ ఇంచుమించు ఒకేతీరు అందచందాలను 

కలిగి ఉండడం దీనికి నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు కూచిమంచి జగ్గక వి సాభి' 

ప్రాయంగా హీనోపమలను, ఆశ్టీ లోక్తులను కలగలిపి ప్రయోగించి చందరేఖను 
వర్ణించాడు. కందుకూరి వీరేశలింగం ఆశ్తీ లోక్తులు మాతం పరిహరించి నీచోవ 

మలతో స్త్రీ వర్ణన చేశాడు. 

కనియెన్ దానవదూత సూక్ష్మనయనన్, గాలాంతకాకార, ని 
ర్చన జీవన్, ఖరవాణిం, గీశసమవ క్ర౦న్, రక్త వర్ణాలకన్, 
ఘనదుద్య ద్వసుధాధరాంచితవలగ్నన్, భూరి నీలాధరన్, 

ఘనదేహన్, లసదుష్ట యానం, విలసత్కాంతాకదం బాధమున్ (46) 

ఆభాగ్యోపాఖ్యానంలోని నాయిక అం విశాలమైన కన్నులతో 

విలసిల్లేది కాదు. చిట్టి కళ్ళ చిన్నది పగలు చూడగానే రాతి తలపుల్లోకి వచ్చి 

గిలిగింతలు 'పెస్టై సుమనోహర సుస్యరూవ కాదు. యమునిలాగ భయంకరమైన 

ఆకారం గలిగింది దాసదాసీజనాలు "సేవిస్తుండగా బంగరు తూగుటుయ్యాల 

మీద విలాసంగా ఊగే రాకుమారి కాదు. భోగభాగ్యాల స్పర్శ ఐ మ్మాతం 

ఎరుగనీ వీదరికమే సంపదగా కలిగింది మాటిమాటికి వినాలనిపించే చిలక 

పలుకుల చిన్నారి కాదు. కర్షక రోరంగా ఓం. పెళ్లే గాడిదల కంరాన్ని మించిన 

గా! మాధుర్యం కలిగింది వారిజ వదన కాదు. వానర ముఖంతో పోలిక 

కలిగింది అలిసీలాలక అసలే కాదు. ఎరటి వెంటుకలు కలిగింది. శూన్య 

మధ్య కాదు- భూమికే ఆధారభూతమైన ఇరుసంత నడుం కలిగింది కెమ్మోవి 

కాదు. ఏవగింపు కలిగించే నల్లటి పెదవులు కలిగింది సుకుమారమైన లతాంగి 

కాదు. ఘనమైన (మేఘతుల్యమైన దేహం కలిగింది ఆంచయాన కాదు. ఒంటె 

నడకల వయ్యారం కలిగింది 
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సాహిత్యంలో (పసిద్దిగన్న ఊపమానాలను గహించి మూసపోనినట్టుగా 

వర్షించడ మె “క విత్వం*గా తలపోపిన *అకవులిను నవ్వులపాలు చేయడానికి 

పనిగట్టుకొని ఆ కవులు వాడే (పతి ఉపమానాన్ని కందుకూరి వికృతీకరించాడు 

దీనివల్ల కలిగే [ప్రయోజనం విమర్శించవలసిన వస్తువును మరింత జుగుప్పావ 

హంగా వర్షించి గేలిచేయడం తప్ప వేరేకాదు 

పబంధాల్లో సాధారణంగా కనిపించే [భాంతిమత్, ఉపమ, అతిశయో క్య 

లంకారాలకు సరసరసో దంచితమైన హొస్యాస్పదమైన ఇటువంటి విలోమాను 

కరణలు ఆయన కావ్యం తతా కనిపిస్తాయి. 

దనుజులు మర్త్యులం దునిమి త తనుమాంసము మెక్కిపోవగా 

నెనసి పురంబు నల్లడల నెమ్ములరాసులు భూధరంబు ల 

ట్రనుపమ లీలనుండు. [బమధావశితోడ మనోజవైరి యా 

మనికికి వెండి కొండ యని మాటికివచ్చు. బర్మిభమింపుచున్. (17) 

[ప్రబంధశ్రై లి మొత్తాన్ని ఏ విధంగా అభాగ్యోపాఖ్యానం అనుసరించిందో 

పె ఉదాహరణలవల్ల తేటతెల్లమైంది. ఇక్ పూర్వకావ్యాల్లోని పద్యాలను ఏవిధంగా 

ఈ వికట కావ్యం ఆనుసరించిందో పరిశీలిద్దాం. 

డాయను ఖీతింొంద మగడాంయను€ దల్పులు తీయరాదె రం 

డాయను( బల్క_వేమి చెవడాయను సొమ్ములు వెట్టు రంకు ముం 

డాయను వేగరావె మొరడాయను లోవల(జేరి యేడ్వగా 

డాయను సిగబూనుటిపుడా యను నెచ్చెలి మాటిమాటికిన్ (72) 

ఇది విరహవేదనాదోదూయ మానసయయిన కావ్య నాయికను చెలికత్తె 
ఉపాలంభించడం ఇది తిక్కన పద్యానికి ((దోణపర్వం, 2.242) చేసిన 

వకానుకరణ అని |వత్యేకించి చెప్పవని లేదు, 

చేరి నిల్చిన వంటయిల్ చేరి నిల్చు 

గాన వచ్చినం బరువెత్తి కానసొచ్చు 

డంబుమీరిన భట సమూహంబు తోడ 

సాటియొదురె మానవకొటి నెవరు (15) 

ఇది ఆ పురంలోని వారి శౌర్య పరాక్రమాలను వర్ణిస్తూ చెప్పిన వద్యం 
ఇటువంటి వారితో ఎవరూ సాటిరారు, వీరికి వీరే సాటి "అనడంలో ఎవరికీ 
వ్మిపతిపత్తి లేదు ఈ పద్యానికి మూలం విజయ విలాసంలో కనపడుతుంది. 
ఆ పద్యం ఇది: 
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పాజ(జూచిన(6 బర సేన పాణిం జూచు 

వింటికొరగిన రిపురాజి వింటెకొరగు 

వేయు నేటికి? నల పాండవేయు సాటి 

పేరుడిల అేండు; (పతి రఘువీరు డొకండె (1.94) 

విజయ విలానంలో కనీసం అర్జునుడికి రఘువీరుడైనా వతివీరుడిగా 

ఉన్నాడు కాని ఈ పురం జనులకు సాటియైనవ్నారే లేరు! 

“అచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైన చేవి (మనుచక్నిత 1. 50) 

అన్న అరుణాస్పదపుర వర్ణనకు వికృతీకరణంగా “పురినిబుట్టిన 

నుకై,_న బుచ్చిపో వు” (16) నని ఉత్పే9క్షించాడు 

కొమ్మ గాదది మేటి పెద్దమ్మ గాని 
బాల గాదది యము చేతికోలగాని 

కన్నె గాదది బలిసిన దున్న గాని 

నారి గాదది జనులకు మారి గాని (54) 

ఈ పద్యానికి మాతృక విజయ విలాసంలో కనిపిస్తుంది ఇలాగే ఎన్నో 

పద్యాలకు (పసిద్ద (ప్రబంధ మూలాలు చూపవచ్చు 

సాధారణంగా తెలుగు కావ్యాలు కళ్యాణాంతాలు నాయకుడు ధీరోదాత్త, 

ధీరశాంత, ధీరలలితుల కోవలోకి చెందుతాడు అజేయమైన బలవర్మాకమా 
లుంటాయి విజయమే తప్ప అపజయం అన్నది ఏనాడూ అనుభవంలోకి వచ్చిన 

వాడు కాడు. నాయిక ముగ్గ, కన్య, అంతేకాక స్వీయ విధిగా నాయకుడు దక్షిణ 

నాయకుడు నాయిక ఆ దక్షిణ నాయకత్వాన్ని సగౌరవంగా అంగీకరించి 

ద్వితీయగానో, తృతీయగానో ఉండగలదు అంతేతప్ప నాయకుడు కాని, 

నాయిక కాని ఆకమ సంబంధాలకు వూనుకోరు 

ఈ ఆదర్శాన్ని పటాపంచలు చేసి కందుకూరి వారు ఏ తీరుగా చూసినా 

ఒక పనికిరాని వాడిని కావ్యనాయకుడిగా చేశాడు ఒక మగనాలితో, పరకీయతో 

అభాగ్యుడికి సంబంధాన్ని అంటగట్టాడు వాళ్ళిద్దరూ కూడిన (పదెశం ఏ లతాంతో 

ద్యాసవాటికో కాదు. వవితమైన కోవెల వారి కలయిక నిరాటంకంగా సాగలేదు. 

కథ పక్వస్టితికి వస్తుండగా ఆ నాయిక భర్త, ఆతడి బంధుబలగం చూశారు 
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వెలువలికి. దినుకొని వచ్చి వీపుమీద 

ముఖము మీదను మెడమీద ముక్కు-మీద 

మణుగు గుద్దుల వానల వచ్చుచూపి 
పెండి పెట్టర భాగ్యుని నిండు గాను, 

ఆ దెబ్బలకు- 

తాళగలేక సౌమ్మసిల దానవు. డల్లన మూర్చుపోవగా 
బాలిక బంధువు ల్లన్ యథాగ్యుండు చచ్చి నటంచు నెంచి యా 

ఫీలత(6 జూప లోవలను బెట్టి యభాగ్యుని. జుట్టి కట్టి దే 

వాలయ పూర భాగమున యందలి గోతను వైచి రొక్క_టన్ 

రాజుకు కాళ్ళు చేతులు స్వాధీనంలో లేవు. లేచి నడవలేకపోతున్నాడు. 

“సేవకులు ఎంతో _(శమపడ్డారు ఏ ఉపాయమూ తోచక ఒకే ఒక్క ఉపాయం 

తోచింది 

పందిరి గడలను రెంటిన్ 

సందిటంగొని వచ్చి కట్టి సద్వాహనమున్ 

సుందర గతి. జేసి మహా 

నందముతో రాజునందు నయమొప్పారన్ (107) 

శయనింప జేసి యిద్దరు 

దయతోడ న్మూపుపైని. దద్వాహనమున్ 

గయికొని పరమపదంబున 

కయిచేర్చు మహానుభావు కరణిని నృపునిన్ (108) 

వీరేశలింగం పంతులు ఈ విధంగా నాయకుని తన్నులు తిన్నట్లుగా 

చిత్రీకరించాడు కతగాతుడై న వాడిని చేతుల మీదుగానో మరో విధంగానో 

తీసుకొనిరాక ఒక “శవాన్ని” మోసుకొని వచ్చినట్టు, “పందిరి గడలతో చేసిన 

వాహనం” మీద తీసుకొని వచ్చారని వర్ణించాడు ఇదంతా ప్రబంధ (_ప్మకియ 

గతానుగ తిక మె ఉపజ్ఞార హిత మై అభాసు పాలైందని చాటడ మే; ఆదర్శ 

స్వరూపుడై న |పబంధనాయకుడు చైతన్య రహితుడై పోయాడని అధిక్షేపించ 
డమే. [ప్రబంధ లక్షణాలన్నిటిని అపసవ్య మార్గంలో అనుకరించడం వల్ల 

అభాగ్యోపాఖ్యానం పేరడీ అయింది. జ లః 



9. దుర్మార్గ చరిత 

వివ్ణుభట్ల సుుబహ్మణ్యే శ్వరకవి “దుర్మార్గ్శచర్మిత” సేరుతో ఒక _పహసన 

కావ్యాన్ని వెలువరించాడు ఇది 1906 లో ఏలూరులోని మంజువాణి ము[దాక్షర 

శాల ద్యారా [వకటితం దీనిలో ముఖ్యంగా మనుచర్మిత పద్యాలకు, తిరువతి 

వేంకట కవుల పద్యాలకు హాస్యానుకరణలు కనిపిస్తాయి 

ఈ ఏకాశ్వాసకృతి [(పారంభంలో దేవతాస్తుతిగా ఒకే ఒక్క పద్యంలో 

శివుని స్తుతించాడు తర్వాత వెంటనే కథ మొదలైంది 

వచనం :. “అవధరింపుము సకల దుర్షుంధురుంండగు సాతాని చెవిటి 

బసవయ్యా చార్యునకు హీనవిశ్వస్టై భుజంగుడగు జంగమ మూగ పెరుమాళ్ళ 

లింగమిట్టనియె జ 3 

ఒక చెవిటివాడికి ఒక మూగవాడు చెప్తున్న కధ ఇది ఆనడం పదిహాసం 

పరాంకోటిని ఆందుకోవడమే ఆ కథ ఇలా ఉందిః 

కాటికాపరిగానున్న హరిశ్చందుడి చెంతకు “అవివేకి” అనే పేరు గల 

ఒక |చాహ్మణుడు వస్తాడు. *“దారప్ముతుల నెడబాసి ఘోరశ్మశానమున 

ముప్పులబడు నన్ను బోలు వాడు గలడే?' అని దుఃఖిస్తున్న హరిశ్చుందుని గాంచి 

అవివేకి |తిమూర్తుల, భార్యా వియోగవృత్తాంతం ఇలా విసిపిస్తాడు: 

“అసౌఖ్య* పట్టణానికి రాజు “దుర్మార్గుడు ఆతడు సార్థక నామ 

దేయుడు. ఆ రాజెంతో (పజలూ ఆంతే యథారాజూ తథా (వజూ! “దుర్చోధ” 

అనే పేరుగల [బాహ్మణుడు వచ్చి రాజును పోత్సహించడంతో దుర్మార్గ 

(పభువు రెచ్చిపోయి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో వెరిమొరిచెష్టలు చేస్తుంటాడు వాడి 

ఆగడాలకు [పజలు పడుతున్న బాధలు చూసి తాళ లేక (బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల 

పత్నులు అదృశ్యమవుతారు. దాంతో (తిమూర్తులు ఎంతో దుఃఖంతో వారికోసం 

అన్వేషిసారు. శ్రీ వాణీ గిరిజల పట్టుదల లెరిగిన (తిమూర్తులు “దుర్మార్గుడి 

మరణం కోసం ఘోరతపస్సు చేయవలసి వచ్చింది 
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దుర్మార్గుడు వేటనిమి త్రం చెలికాడయిన “కుమతిని వెంట తీసుకొవి 
అడవికి వెళాడు అక్కడ కురూపి” అనే అసమాన సౌందర్యరాశి ("పేరుల లోనే 

ఉందికదా ఆ లోకాతీత సౌందర్యం)ని గాంచి బలిమిని పెళ్ళాడి 'అసాఖ్య"పురానికి 
తీసుకొనివస్తాడు. ఆ ర్మాతి రాజభవనం దగ్గమై నూతన దంపతులు ఆగ్నికి 
ఆహుతవుతారు కొ తకోడలు కాలు పెట్టడంతో ఇల్లు, ఇంటాయన, చివరికి ఆమె 

మంటల్లో పడి 

సంబంధంలేని 

అచటి 

అచటి 

అచటి 

అచటి 

అచటి 

మించి 

అచట 

ఆచట 

మసి అయిపోయారన్నమాట! పధాన కథతో తర్వాత ఏమీ 

ఇంకో పిట్ట కథ వస్తుంది 

బాపల కొక్క యక్శ_రము హుళకి. 

పొట్టనేమూలను బొడిచి గనిన 

రాచకొలంబు లై యుజుకుచుండు 

చీమ చిటుకు మన్న చెంది భీతి 

మూడవ కొలం బర చేతిలోన వై 

కుంరంబు చూపించి కొందు సొమ్ము 

బలిజలు ధరామరల ధనంబు 

పొడి బెల్లమును బోలె బొక్కు_చుందు 

వారకాంతలు కోతులందమంత 

నాట్యంబు సేయుచు మెలగుచుందు 

బుట్టిన బంగార మరయ మన్ను 

బుట్టిన యుకై ,-న నజుము చెదలు (3) 

ఇది అల్రసాని పెద్దనామాత్యుని పద్యానికి హాస్యానుకరణమని (పత్యేకించి 

చెప్పవలసిన వనిలేదు పెద్దన వద్యం గమనించండి. 

అచటి విపులు మెచ్చరఖిల విద్యా (పౌఢి 

ముదిమది దప్పిన మొదటి వేల్పు 
నచటి రాజులు బంటునంపి భార్గ వునై న 

బింకాన( విలిపింతు రంకమునకు (మనుచర్శిత 1.50) 

పురవర్ణనలో చాతుర్వర్థ్యాన్ని వర్ణించాలన్న లాక్షణిక నిర్ధేశాన్ని పెద్దన్న 

“సన్మార్గంలో : పాటిస్తే సు[బహ్మణ్యక'వి 'దుర్మార్గంలో'” పాటించాడు. 
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ఆలాగే మరొక మనుచర్మిత పద్యానికి పట్టిన |భష్టత్యం ఎలా ఉందో 
ట్ టె 

చూడండి. 

ఏయే వేశ్యగణంబు నారసితి రేయే శిమ్టులం దిట్టి నా 

రేయే కొంపలయందు చిచ్చిడితి రేయే. చెర్వులరబూడ్భావా 
రేయే దారుల కంపగొట్టితిరి యేయే తోటలంబీకి నా 

రాయా దుష్ట విదుష్ట చేష్టలను (భష్టా! నాకు చెవ్పంగదే (70) 

ఈ పద్యం [పవరుడు తన ఇంటికి విచ్చేసిన సిద్దుని (పశ్నించిన సందర్భం 

లోని (పసిద్ద వద్యానికి వికటానుకరణం. 

ఏయే దేశములన్ చరించితిరి మీరేయే గిరుల్ చూచినా 

రేయే తీర్చములందు |గుంకిడితి రేయే ద్వీపముల్ మెట్టినా 
రేయే పుణ్యవనాళి [దిమ్మ రితి రేయేతో యధుల్డాసినా 

రాయా చోటుల గల్లు వింతలు మహాత్మా! నా కెరింగింవరే. (1.68) 

ఈ విధంగా దుర్మార్గ చరిితలో పెద్దన పద్యాలకు చేసిన అనేక హాస్యా 

నుకరణలున్నాయి. 

తిరుపతి వేంకట కవులు తమ (ప్రతిభా సామర్ధ్యాలను వెల్లడించే సన్ని 
మ లు 

వేశంలో చెప్పిన ఈ కింది పద్యం సువిదిత మె. 

శతఘంట కవనమ్ము సల్పు సంగతియన్న 

కరతలామలకమ్ము గాదె మాకు 

ఆశుధారా కవిత్వాడంబరంబన్న 

నల్లేరుపై బండి నడక మాకు 

అష్టావధాన కష్ట్షావలంబనమన్న 

నందికొండ య దండనంబు మాకు 

సత్కావ్య నిర్మాణ చాక చక్యంబన్న 

ష్యడసోపే పేత భోజనము మాకు 

వ్యర్థమగువాదము లొనర్చినట్టివారి 

డంబమణగించు టాపోశనంబుమాకు 

దానరాదేయ, కవి సముదాయ గేయ 

పండితవిధేయ రాను భూపాల రాయ 
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మునలి ముండల మీద దెనల జూపుట జే 

నల్లేరు పై బండి నడవ గాదె 

కనపడిన తరి పెగాండను దిట్టుటయటన్న 

నంబికొండయ డండనంబుగాదె 

తప్పు సాక్షుము వల్కి ధనములాగుట యన్న 

య పేత భోజనము గాదె 
తడి వస్తములతోడ మెడలగోయుట యన్న 

జననముతో జనించినది గాదె 

ముక్కువచ్చ లారని ముద్దు ప్యుతికలను 

వరుస విక్రయించుట యన్న [వతము గాదె 

క్ముటమాటకు చెవికోసికొనుట యన్న 

నిక్కమైన పూర్వాచార ఫక్కి గాదె 84 

ఈ ఒక్క- టే గాదు _ తిరుపతి కవులను సృుబహ్మణ్యేశ్వరకవి చాలచోట్ల 
అనుక రించాడు 

కథానాయక “కురూపి” వర్ణనలో విజయవిలాసం పోకడలు దర్శన 

మిస్తాయి 

చానగాదిది జముకోల వానగాని 

ఇంతిగాదిది ఇడుముల దొంతిగాని 

యన్నుగాదిది వలకాటి మన్నుగాని 

కొమ్మగాదిది బోడి పెద్దమ్మ గాని (55) 

చలియవదన మి త్తడిసిబ్బి చెన్నుదన్ను 

సకియ కనుబొమల్ ధ్వజముల సౌరుగేరు 

మెలత మైచాయ బొగ్గుల మించునొంచు 

నువిద నడక గాడిద నడయొప్పు దప్పు. (56) 

విష్ణుభట్ట సుుబహ్మ జ్యేశ్వరకవి దుర్మార్గ చర్మిత నామనిర్రైశాన్ని బట్టి, 

కథా నిర్మా ణాన్నీ బట్టి, వర్ణనల బట్టి కందుకూరి 'అభాగ్యోపాఖ్యానోన్ని వూ ర్రిగా 

మార్గదర్శక గా పెట్టుకొనీ సాగిన వరిహాస పబంధం అని చెప్పడంలో 

అసంగతమేమీ లేదు. “ఈ కవి జీవిత వివవాలు ఇతర, రచనలు తెలియరాక 

పోవడం విచారకరం, శ 



10. జరుక్ శాస్త్ర 

విశాల ఫాలభాగాన వెలుగులీనుతున్న విభూతి రేఖలు, పెద్ద కళ్ళద్దాలు, 

నోటిలో గెల్పుతెల్పు ధ్వజమ్మై, దివితీలా వెలుగుతున్న “సిజర్సు సారజ్ఞ మణి.” 

గళసీమనలంకరించిన రుదాక్షమాల, ఆపైన ఉరిపోసుకొన్నట్టు ఖద్దరు ఊత్త 
రీయం. ఇంకా కమీజు, ధోవతి గల అవతారమే జలస్నూతం రుక్కిణీనార 

శాస్రిది. “పూర్వ సంప్రదాయాల నతడు విడిచి పెట్టలేదు. కాని, కొత్త వెలుగు 

నరికట్టలేదు. ఎప్పటికప్పుడు సమాజ సాహిత్యాల్లో కలిగే మార్చులన్నింటిని 

_శద్దగా పరిశీలన గావించి మంచిచెడ్డలు తెలునుకొనేవాడు ఎందులోను వెనుక 

బడేవాడుకాడు ముందు దారికోసమూ కొత్తదారి కోసమూ | పాకులా డేవాడు *] 

“జరుక్ నాథ జాంబక్ (Zambuck) మిసీశాన్ర్రి హాంబక్ (Hambuck)’ 

అని శ్రీ చేత పేమగా పిలిపించుకొన్న జరుక్ శాన్రి. ఇహలోక జీవితం 

1914 'సెఫైంబరు 7న రేవతీ నక్షతం మూడవ పాదంలో బందరులో _పారంభ 

మైంది “భావ కవిత్యంలా విజృంభించిన మూలశంక? తో 1968 జులై 20న 

ఉదయం 4 గం॥ 5 ని॥లకు యాభై నాలుగవ ఏట విజయవాడలో ముగిసింది. 

'కవనార్థం బుదయించి తీన్? అన్నట్టు “పేరడీ పృకియకు ఆద్య లక్ష్య 

కర్తగా విలసిల్లిన జరుక్ శాస్త్రి చిట్టి గూడూరు |[పాచ్య కళాశాల నుంచి 1937 లో 

డిగీరీత్యా పాండిత్యం రీత్యా ఆంధ గై ర్వ్యాణోభయ భాషా (పవీణుడయ్యాడు. 

బందరులో విద్యార్థన కాలంలో ముట్నూరి కృష్ణారావు కృష్ణాప తిక దర్చారులో 

ఓక పిల్ల కవిగా (పవేశించాడు. అక్కడ అందరి _పేమాభిమానాలు పోగు చేను 

కొంటూ ఎన్నో సాహిత్య సమావేశాల్లో పాల్గొంటూ తనకంటూ ఒక పరపతి 

సంపాదించుకొన్నాడు ఆంధపష్మతికలొ ఏడేళ్ళపాటు ఉప సంపాదకునిగా 

పని చేశాడు 1946 నవంబర్ 1న ఆయన మదాసు ఆకాశవాణిలో సి్క్కప్పు 
టు 

1 వింజమూరు శివరామారావు. ఆంధ పభ దిన్మతిక 21_7.68. 

2, కనక్ (పవాసి, భారతి జూన్ 1952, 
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రై టర్ గా నియమితుడయ్యాడు ఆక్ళ_డే ఆకాశవాణి వారి మాస షృతిక “వాణి 'కి 

19585 నుండి 1964 వరకు ఉప సంపాదకునిగా షృతికను నిర్వహించాడు 

1964 మేలో విజయవాడి ఆకాశవాణికి బదిలీ అయ్యాడు 

“నంటూరం పే నాకు మంట. ఆ ఊళ్ళో చిన్నప్పుడు నేను పడ్డపాట్లు 

మరిచిపోలేదు. కాళ్ళు అరిగిపో యెట్లు తిరిగాను. ఉద్యోగం కోసం ఎక్కగడపా 

దిగేగడపా ఎకగ్టాడికి పోయినా చుక్కె_దురే కొన్ని పూటలు మరమరాలూ, 

బరాసీలూ తిని, మంచినీళ్ళు తాగి గడిపేశాను పగలంతా తెగతిరిగి ర్యాతి 

ఆరండల్ పేటలో కష్టెల ఆడితీలో తలదాచుకొ నేవాణ్ణి”1 అని తాను బాల్యంలో 

అనుభవించిన పేదరికాన్ని, ఈతి బాధలను స్మరించుకొన్నాడు క్మాటగడ్డ రాజ 

గోపాలరావు లాంటి సహపారుల వల్ల, శీశీ వల్ప అభ్యుదయ భావాలవై పు 

ఆకర్షితుడయ్యాడు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికి “హోల్ టైమర్” అవుదామని కూడా 
ఉబలాటపడ్డాడు 1946 మే' 1న రాజమండిలో ఆర సం నిర్వహించిన 

సదస్సు గూర్చి రెండు చేతులా స్వయంగా నివేదిక రాసి అచ్చువేశాడు. అప్పటి 

నవ్య సాహిత్య పరిషత్తులో వామపక్షం ఏర్పరచాలని గట్టిగా వాదించాడు. 

ఒక దశాబ్దం గడిచేలోగా ఆ ఉత్సాహం చల్లారిపోయింది మనస్సు 

కొత్తదారులు తొక్కింది ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే _ 1952 మేలో ఆయనలో 

మథనం [పారంభమైంది 1952 దసరా నవర్మాతుల నుంచి సంధ్య వార్చంది 

పచ్చి మంచినీళ్ళు తాగడం లేదు “తీ విద్యోపాసనే' ఆస్తిగా; “రమణాచలంి 

మోజకాచలంగా; *యోగం” సర్వరోగ నివారకంగా తలపోయసాగాడు రాజకీ 

యాలు, నినాదాలు ఎంత గగ్గోలు ఎత్తించినా అశాంతిని పెంచేవే కాని ఆత్మ 

తృ ప్రిని అవి కలిగించలేవని, ముఖ్యంగా నినాదాలు అరుపులు చాలా కన్నులలో 

దుమ్ముకొ డుతున్నా యన్నా యన్న నమ్మకం పెరగసాగింది. ఆయన మాటల్లోనే 

చెప్పాలంటే ఇదంతా రియాక్షనరీ (వెనక్కు. మళ్ళీ తత్వం) అంటారట. 

1 అమరేంద, ఆంధ పభ దినషతిక 5.3.81 

2 కనకవవాసి, భారతి, జూన్ 1982 
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ఎదుటి వారెంతవారయినగా సరే తనకు గోచింది నిర్భయంగా నిర్మొహ 

మాటంగా జరుక్ శాన్ర్రి ఆనేవాడు వేళాకోళం వట్టించేవాడు. ఒక్కోసారి ఈ హాస్య 

[పియత్వం, ఈ వివాద |పీయత్యం ఆయనకు చిక్కు-ల్ని తీసుకొని వచ్చిన 

దాఖలాలు కూడా లేకపోలేదు. మచిలీవట్నంలో గురువుగారయిన చెళ్ళపిళ్ళ 

వెంకటకశాన్రిగారు చేసిన ఒక |పయోగాన్ని సభలోనే తప్పన్నారు. సతీర్జులూ 

ఇతరులూ అంతా అవాక్కయిపోయారు. గురువుగా రాలోచించి, శాస్త్రం పరి 

శీలించి శిష్యుని అభ్మిపాయమే సరయినదని తేల్చి ఆశీర్వదించారట. 

గురజాడ అప్పారావు యుగకర్త అని గగ్గోలు "పెకుతుంటే ఏ పాటి 

యుగకకో చూద్దాం అని జరుక్ శాస్త్రీ ఒక ఊపు ఊపాడు. “జయంతి కుమార 

స్వామి” పేరుతో 1955 మే 13 నాటి ఆంధ పవ్యతికలో “కన్యాశుల్కం రచన 

ఎవరిది?” అని అగ్గి రాజేశాడు దాంతో సాహితీ లోకం తుళ్ళిపడింది. జయంతి 

కుమారస్వామి వ్యాసాన్ని ఖండిస్తు *కన్యాశుల్క౦ గోమరం శ్రీనివాసాచార్యుల 

రచన కాదు, గురజాడవారిదే' అని శ్రీ వసంతరావు (బహ్మాజీరావు, గిడుగు 

సీతావతి 1955 మే 27 నాటి ఆంధ వ్యతికలో వ్యాసాలు రాశారు. జరుక్ శా న్ర్రీ 

చిలిపి చెష్టవల్ల ఇంకా ఎందరికో ఆ కాలంలో ఆదొక “బర్నింగ్ టాపిక్” అయి 

కూర్చుంది జయంతి లాంటి తదితర షతికల్లోను వేడిగా వాడిగా ఈ విషయమై 

చర్చలు తలెత్తాయి, దీనిని ఆయన కుర చెష్టగా కొట్టివేయలేం “అప్పారావుగారు 

(పతిభావంతులు, గొప్ప పండితులు. ఆంగ్లంలో. కాని తెనుగున వారికి సహాయం. 

ఇతరుల సహాయం ఉండి”? అని తర్వాత కూడ విశ్యసించాడు. అప్పారావుకు 

“మవ వాళ్ళంటే ఉండే అసహ్యం, మన సంస్కృతి యందుండే అసహ్యం 

ఎంతైన గర్హ్యంిక ఆని భావించాడు 

1 పెకిపాటి, ఆంధ్యపభ దినషతిక 21.7.1960 

కనక్ |వవాసి, భారతి జూన్ 1952 
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రై, తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ 

అలాగే విశ్యనాథ సత్యనారాయణను కూడా ఒకసారి ఆట సట్టించ 

బోయాడు ఆయన పిలకపట్టుకొని జాడించబోతే ఎలాగో తప్పించుకొన్నాడట.1 

జరుక్ కాన్రి, అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావులు కలిసి గుంటూరులో 

“దౌపది మాన సంరక్షణమోి “వస్తా౨పహరణ మో? సినిమాకు వెళ్ళారు 

దుశ్నాసనుడు |దౌపది వలువ లూడ్చడానికి యత్నిస్తున్న సన్ని వేశం “సహిం 

తురా సహింతురా రాజాధి రాజుల్ సహింతురా' అంటూ (దౌపది పాడుతుంది. 

జరుక్ శాన్రీకూడ 'రమింతురా రమింతురా రాజాధిరాజుల్... ' అని పాడుతుండ 

డంతో (పేకకులు విసుక్కాన్నారు. పాటనంతా నడుమ నడుమ విరుస్తూ 

నవ్వులపాలు చేస్తుండడంతో వీర పాండవాభిమానులు ఆయనను మందలించారు. 

ఆయన అసహనంతో నీ కెందుకు జాధ' అని |పశ్నించేసరికి ఒక | పేకుకుడు 

కోపంతో “నోర్మూయిమన్నాడు. దాంతో మాటా మాటా పెరిగింది *దౌపది 

వీళ్ళ పెళ్ళాం కాబోలు” నని జరుక్ శాస్త్రి అనడంతో అందరూ కలిసి కాన్తిని, 

వరదరాజేశ్వురరావును బలవంతాన బయటికి గెంటివేశారట,కి 

“పద్యం [వాస్తే విశ్యనాథతో సమానంగా, లిరిక్ వాస్తే కృష్ణకాన్రుతో 

సమానంగా, గేయంవాస్తే శ్రీశ్రీ లాగా, వచనం [వాస్తే వేలూరి శివరామశాస్త్రి: 

శ్రీపాద స్ముబహ్మణ్యశాన్ర్రిలాగా, కథలు [వాస్తే చలంలాగా వాయగలిగినపుడే 

[వాస్తాను, అలా (వాయలేనపుడు కలం కింద పడేసి కూచుని హాయిగా చదువు 

కుంటా*తి ననేవాడు అయినా జరుక్ శాన్రి కథలు చెప్పాడు. నవలలు రాకాడు. 

పద్యాలు అల్హాడు ఎన్ని రాసినా ఎన్ని చేసినా జరుక్ శొన్ర్రికి కురు తెచ్చి పెట్టినవి 

ఆయన రాసిన పేరడీలే పేరడికి ఆయన పర్యాయవదమయ్యాడు. తెలుగు 

-5 జ స్లో, అల సాహిత్యంలో పేరడీ [ప్మకియకు |పాచుర్యం కల్పించి, సుస్థిర రూపకల్పన 

చేసింది జరుక్ శా_స్తేర్తి, _ = 

ఆమరేంద, ఆంధ వభ దినప్యతిక- 2.3.61 

2. అబ్బూరి వరదరాజేశ్యరరావు “కవన కుతూహలంి (1993) 

పుట 51-61. 

3 ఆమరేంద, ఆం ధ|వభ దినస తిక 5.3.81 
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- చలికాలం మార్తాండరావు, జయంతి కుమారస్వామి, వెల్లటూరి సోము 

నాథం అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మారు “పేర్లు సెట్టి ప్మతికల్లో ఎన్నో వ్యాసాలు, 

కవితలు |పకటించాడు ప్మతికల్లోను, రేడియోలోను ఉద్యోగం చేయడం మూలాన 

ఎప్పుడూ ఒకేపేరు బాగుండదనీ, డబ్బు అనవసరం కొద్దీ రకరకాల పేర్పతో 

వ్యాసాలు రాసేవాడు. ఏవి ఆయన రచనలో ఏవి కావో గుర్తుపట్టరానంత గా 

పాడు చేశాడు. ఎంతో [(శమతో షృతికలన్నీ గాలించి కె. వి, రమణారెడ్డి 

“జరుక్ కాని పేరడీలు_ఇతర కవితలు పేరుతో 1982 లో సంకలనం వేకాడు. 

“ఇది సమ్మగమనిపించడం లేదు సమ్మ గమయ్యేదీ కాదు. ఎందుకంటే, ఆవి 

మరెన్ని ష్యతికల్లో పడివున్నాయో నిశ్చితంగా తెలియదు. మారుపేర్ణతో రాసే 
ర్వ ఆ) 

దురల వాటు వుండినందుచేత ఏవి ఆయనవో వీవి ఇతరులవో తెలిసే వీలు 

తక్కువ” అని కె.వి. రమణారెడ్డి పీరికలో పేర్కొ_న్నాడు అందుకే కాబోలు, 

34 శీరకలున్న ఈ [గంథంలో వది పన్నెండు పేరడీలు మ్మాతమే ఉండి, 
త్న 

తకి_నవన్నీ స్వీయ కవితలే ఉన్నాయి 

భావ కవులనూ అభ్యుదయ కవులనూ జరుక్ కాశ్త్రి పేరడీ చెళాడు. 

నాయని సుబ్బారావు, ఎశ్వనాధ, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు, పిరాపురం 

యువరాజు, (శ్రీశ్రీ లాంటి స్ముపసిద్ద కవుల రచనల తీరుతెన్నులను, ఖావాల 

సొబగులను అకటావికటం చేశాడు. ఆ వికట రచనా పాండిత్యాన్ని ఇక్కడ 

పదినీలిదా ౧. 
య 

అసురఠృత్యుం 

ఎవ్వడే నీ గళమ్మునం దిరవుకొనగ 
నేను విసిరిన పేమ _పసూనమాల 

నడుమ నీవు చూడగ బట్టి నలిపివై చి 
నీ కనుల యందు నెత్తురుల్ నింపినాడు. ఆ 

ఇది నాయని సుబ్బారావు “వభ దుని | పణజయ య్మాతి లోది *ఆసుర 

కృత్యం” శీర్షిక కిందసాగిన అయిదు పద్యాలలో మొదటిది. దీనిభో నాయని 
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అనుసరించిన నిర్మాణ శిల్పం, ఎత్తుగడ, అందిస్తున్న భావచ్చి కాన్ని గు ర్రించాక 

జరుక్ కా్ర్రి “ఎవ్వడే పీడు' ఖండిక పరిశీలిస్తే పేరడీకర్త ఎంత వరకు కృత 

కృత్యుడ య్యాడో తెలుస్తుంది 

తన |పేయసికి తనకూ మధ్య ఆగాధాలు సృష్టించి తమ మధ్య ఎడ 

బాటుకు కారణమైన వ్య కిని ఉపాలంభిస్తున్న సందర్భం నాయని పద్యంలోది 

ఆ వ్యక్తి ఎవరనేది అనవనరం, ఈ సందర్భంలో అజ్ఞాతం కాని అతని చర్య 

మాతం తెలుస్తుంది, ఫలితం కనిపిస్తుంది తాను ఏం చేయగలడో తెలియకున్నా 

ఆ మనిషి ఎవరో తెలుసుకోవాలన్న సహజ సిద్ధమైన కోరిక ఉంది. అందుకే 

వద్యం “ఎవ్వడే అని ఆరంభం కావడం ఈ పద్యంలో ముగ్గరు ప్యక్తుల 

చితణం గోచరిస్తుంది. 

1. [పేమ [వసూనమాల విసిరిన [ప్రియుడు 

2 దానిని మధ్యలోనే తుంచివేసిన ఆజ్ఞాతవ్య కి 

3 దానివల్ల కళ్ళల్లో నెత్తురు (నీళ్ళు నిండిన | పేయసి 
ae) రా బటాని 

ఇంకో విషయం కూడా ఉంది 

_పేయసికి తెలియకుండ [పియుడు పూలమాల విసరడం లేదు. ఆమె 

చూస్తుండగ ఆమె మెడలో వడాలన్న కాంక్షతో విసురుతున్నాడు. ఆమె కూడ 

తన మెడలో దండ వచ్చి పడాలన్న ఆకాంక్షతో నిరీక్షిస్తుంది కాని అకస్మాత్తుగా 

అవాంతరం ఏర్పడింది ఇది సుబ్బారావు తన పద్యంలో పాటించిన నిర్మాణం 

పద్దతి, ఇక జరుక్ శాన్ర్రీ వద్యం. 

ఎవ్వడే విడు మాట సొం పేమరిలక 

పూలతేనెల వాకలు పోగుచేసి 

(తచ్చి తెచ్చిన మధు సుధారావ మందు 
కటిక బొంగురు గొంతుక కలుపుతాడు? 

[జరుక్ కార్రి పేరడీలు _ పుట 99] 
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“ఎవ్వడే' అని మాతృక లాగే ఆరంభమై అలాగే కొనసాగింది. మూలంలో 

(పశ్నిస్తున్న వ్యక్తి _పియుడు, అయన చేసిన వని(వూలదండ విసరడరికి 

విఘాతం కలిగించిన వాడిని గురించి ఈ పద్యంలో కూడ ఆడుగుతున్న వ్యక్తి 

(పియుడే, కాని అతడేపసీ ఇక్కడ చేయడం లేదు. కాకుంటే _పేయసి కంఠ 

మాధుర్యం తనకు చేరడంలో మధ్య అంతరాయం ఏర్పడింది. అందువల్ల 

అడుగుతున్నాడు, 

నాయని పద్యంలో |పియుడు విసిరింది పూలమాల. ఆది భౌతిక మైన 

వస్తువు కావడం వల్ల ఆతడి చేతకు అవకాశ మేర్చడింది. కాని జరుక్ శాన్ర్రీ 

పద్యంలో _పేయసి కంర మాధుర్యం పూల తేనెల వాకలు పోగుచేసి |త్రచ్చిన 

నుదే కావచ్చు కాని ఆ మాధుర్యం [పెయుని వల్ల వచ్చింది కాదు. అందువల్ల 

ఇక్కడ పియుడు న్మిష్కైియుడవుతున్నాడు కాని ఆరాటపడుతున్నాడు 

ఎందుకా ఆరాటం? |పేయసి కంర మాధుర్యాన్ని ఆనుభవించే (అనుభవిస్తున్న) 

వ్యకి తానే ననుక అంతేగాదు, మూలంలో [ప్రియుడు తన పూలదండ _పేయనిని 

చేర లేదని _పేయసీ |పియులిరువురు బాధపడుతున్నారు జరుక్ శాన్ర్రి పద్యంలోను 

_పియసి కంరమాధుర్యం |పీయుడికి చేరడంలేదని ఇద్దరు దురపిల్లుతున్నారు. 

ఆందువల్ల ఆనుకృతవద్యంలో గాంభీర్యం చోటు చేసుకుంది దాంతో రెండు 

పద్యాల్లోను కలిగె సమానమైన ఫలితం “విలాపం అయి, అనుభూతి వై వధ్యం 

కొరవడింది, 

నాయని పద్యాన్ని తొలగించి ఆ స్థానంలో జరుక్ శాస్ర పద్యాన్ని చదివితే 

ఎలాంటి వికృతి కలగడంలేదు మొత్తం కావ్యం చదువుతున్న మనఃస్టితిలోనే 

ఈ పద్యాన్ని చదివే అవకాశముంది. పేరడీ మాతృకతో కలిపి చదివినా వెంటనే 

బయటపడాలి అట్లాగే మూలం కలిగించే అనుభూతికి భిన్నంగా ఉండితీరాలి, 

ఆప్పుడే పేరడీ అవుకుంది. 

జరుక్ శాస్త్రి అనుకృత పద్యంలో గంఫిరమైన వాతావరణం చితితం 

కావడ ౦వల్ల నాయని పద్యం కన్నా భిన్నమైన అనుభూతిని ఇవ్వలేకపోవడఐ 

వల్ల, పేరడి కాకుండా పోయింది, 



రడ తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ 

భావి భాగ్యోదయ |వధా భాసమాన 

సుందరం బైన స్వాప్ని కానంద మందు 

మైమఅచి యుండ నెవ్యడే మచ్చరించి 
నా యెడదలోన చురకత్తి నాటినాడు? 
ఇది నాయని రెండోవద్యం. 

ఎవ్వడే వీడు, మైమజణ చెదను చేయి 

వైచి నిదించు వేళను కాచి పొంచి 

కుచ్చితము తోడ నన్నబు మచ్చరించి 

మెసల తలకింద దిండు కాబేసినాడు. (పుట 99) 

ఇది జరుక్ కా స్త్రి అనుకరించిన పద్యం. 

మూలంలో నాయకుడు భవిష్యత్తులో తాను కోరుకున్న యువతి తన 

వశమై సర్వసుఖాలు అందిస్తుందని కలలు కంటున్నాడు _పేమలో పడినవానికి 

ఇది సాధారణాంశం ఈ విధంగా తలచుకొని కలల్లో తేలియాడుతున్న అతని 

హృదయంలో వ్యతిరేకి చురకత్తి నాటినాడు. చురక త్తి నాటడమంటే ఆతని 

(పేమకు (_పోత్సాహమివ్వకుండా అభ్యంతరం |పకటించడ మన్నమాట 

మూలంలోని ఉదా త్తతను పేరడికర తన పద్యంలో భగ్నం చేశాడు. 
మైమరచి న్నిదిస్తున్న వేళ తలదిండు కాజేయడమనేది సుబ్బారావు పద్యంతో 
పోలి స్తే గాంభీర్యాన్ని సంతరించుకున్న కవితా వస్తువు కాదు మూలంలో 

“పేమ” విషయ మైతే “పిరడీలో “నిద? వస్తువై౦ది దాంతో విషయాంతరం 

సిద్దించింది. విషయవై విధ్యం అనుభూతి వైవిధ్యానికి తావిచ్చింది. మాతృకను 

చదివినపుడు |పియునితో పాటు పారకుడుకూడా సహానుభూతి పొందుతాడు. 

(పియునిపట్ట జాలిని పకటిస్తాడు. కాని జరుక్ కాన్ర్రి పద్యాన్ని చదివి హాయిగా 
నవ్వుకుంటాడు అందువల్ల ఈ పద్యం చక్క-ని పేరడిీకి నిదర్శనంగా గురించ 

వచ్చు 

ఈ నిరంతర త్మీవబాధా నివృత్త 

మైన నా ముగ్గ హృడయమ్మునంతరాళ 

శూన్యతలి, నెవ్వడే నిలుదుండ బెట్టి 

ఎడ తెగని సంశయముల బంధించినాడు? 

ఇది నాయని మూడవ పద్యం. 
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నాయకుని ముగ్గ హృదయం | పేమతో నిండి ఓలలాడుతుంది. సాఫిగా 

సాగిపోతుందనుకొన్న |పణయ నౌక ఆటుపోట్లకు గురయింది తమ [పేమ 

ఫలించి తామొక్క-టి అవుతారొ శాశ్యత వినియోగమే [పాప్తిస్తుందో లేక మరేం 
జరగబోతుందో అనూస్నూ వరిణామాలేమి రానున్నాయో అని విపరీత మైన 

ఆందోళకు గురయ్యాడు నాయకుడు సంశయాలు అతనిని పట్టి పీడిస్తున్నాయి 

ఈ అనారత బాధా [వహేశికలకు 

కులిమి ఏడ్చెడి నన్నటు లామతించి 
కోక 

వట్టి మాటల నిలబెట్టి పట్టుదలకు 

రాకనుడ వీడు? చే బదలడుగుతాడు! (పుట. 100) 

ఇది జరుక్ శాన్రి పేరడీ 

పద్యం ఎత్తుగడలోను, నిర్మాణంలోను ముమ్మూర్తులా నాయనిని అనుక 

రించింది. జరుక్ కాన్ర్రి పద్యం మొదటి మూడు పదాలు ఎంతో గంఫీరంగా సాగి, 

చివరి వదంలో *చేబదులడగడం'తో ఆ గాంభీర్యం, ఉదాత్తత తొలగిపోయి 

హాస్యభాజనమైంది పద్యం దాంతో “పీరడీగా రూపుదిద్దుకుంది. 

ఇతర గితాలకు : 

విశ్వనాధ సత్యనారాయణ శైలి ఇదీ అని గద్యంలో చూపినట్లుగా 

పద్యంలో చూపడం కష్టం రసానుగుణమైన శైలిని వరిసాడాయన మహో 

[పాబంధిక శైలిలో “మారుమూల పదమ్ముల నేరి తెచ్చి కోమలేతర కవనమ్ము” 

కూర్చుగలడు. అట్టాగే వూరి వాందహాంక దీతితో సులభ లిలోను రాయ 

గలడు “నిత్యవేగి' ఆయన చిత్తం “సుంతయు విలంబన మోర్యదు ” జరుక్ 

శాస్ర నిందాస్తుతిగా కాకుండా వాచ్యంగానే విశ్వనాథ రచనా ధోరణిని 

విమర్శించాడు, 

ఆతని సమ్ము ఖమందు రసాధి దేవ 

తాత్మ కుంచుక కుంచుక తారుచుండు 

ముక్కు. తిప్పుకు మూతని ముడుచుకొంచు 
పరమ ఛాందను ముందర [పౌఢవోలె (జరుక్ శాన్త్రి పేరడీలు, పుట 31) 

అని జరుక్ కాస్త చమత్కరిం చాడు 



విది తెలుగు సాహిత్యంలో మీర డీ 

'కవిత శాస్త్రము వంటి కళగా తలపోసే విశ్వనాథఠతో విఖేదించినా, 

(పౌఢిమ పేరుతో [పాణాలు కొరికెడి హింసాత్మకతను భరించలేక పోయినా 

ఆయనలోని సుధామృదు సుధూకక్రినీ కవితాత్మనూ జరుక్ కాస్త మెచ్చు 

కొన్నాడు, 

వూర్ణముగ నిన్ను అవునని ముద్దుసేయ 
రాదు, కాదని వటి పల్లార్చరాదు 

ఆ ణి ap 

గౌరవింపగదగ్గ శిఖండి పీవృ 

సీదు మార్గాన సీయంత నేతలేడు, (జరుక్ కాన్ర్రీ పేరడిలు, పుట 32) 

అని జరుక్ క్తి ఆ “నవ్య (పాచీన (పాచీన నవ్యుడినీ' గురించి తలపోసాడు. 

విశ్వనాథ శైలీ కారిన్యాన్ని హేళనాత్మకంగా అనుక రిస్తూ “అర్థం లేని వదాలు" 

ఫీర్షికతో వద్య సప్తకం చెప్పాడు. 

కించి త్రిక కషాయ షాడబ రసక్షేపాతిరేకాతి వా 
కృంచార [పచయావకాశ ములలో కవ్యుద్ద, గండాళ్ళముల్ 

చంచల్టీల నుదాత్త వాగ్గరి మతో సాధించి వేధించుమూ 

పంచారించి (వవహికాకృతిన్ పాషాణపాక (వభూ! (పుట 32) 

జరుక్ ళాత్త్రి ఏ ముహూరాన విశ్వనాథను 'పొషాణపాక (ప్రభూ! 
అని సంబోధించాడో కాసి అది సాహితీ లోకంలో సీరవడిపోయింది. 

చు 

పాషాణపాక వవ వయోగానికి జరుక్ శాస్త్రి ఆరంభకులు కాదు, ఆయన కన్నా 

a 
1 ఈ ఉల్లేఖనం విశ్వనాథ ఎక్కడ చేశాడో తెలియదు “కవిత శాస్త్రము 

వంటి కళ అను నీ మాట పుడమిని మెచ్చుకో చూడభబోను” _ అని 
జరుక్ శాస్త్రి ఎందుకో! ఎవరి మీదనో” శీర్షికతో విశ్వనాథ. ధోరణీని 
ఆధి కేపిస్తు రాసిన వద్యంలోది ఉరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు పుకు 31. ౩9, 
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ముందు వెంకట రామకృష్ణ కవులు రచించిన “ఆంధ కవుల ఆపరాధములు'1లో 

కూడ కనిపిస్తుంది 

కె.వి రమణారెడ్డి సంకలనంలో చేరందీ, జరుకొశాన్ర్ర విశ్వనాథ మీన 
చెప్పిందీ అయిన ఒక పద్యం ఇది" 

శ్రీ కాప్యాత్త రస్మవపిథులు సిత శ్రీ శ్వెష్టకాష్టాయిత 

వ్యాకృత్ [పాక్తన సామిదేని జ్వలన వ్యాలోల ధూమచ్చటా 

చ్చేక |పాభవ జింఖనీకృత సుర జ్యేష్టాది వాసాధికల్ 

(బేకుల్ లేని కవీ గవీడ్వతతికిన్ భీతా ర్రి కేళల్కోడ్చెదన్. 

దేవులపల్లి కృష్ణళాశ్రి “తొలి వియోగిని నేనే, తొలి _పేయసిని నేనే అని 
సాగే _పసిద్ద ఖ౦డికను, "హేశనార్మకంగా అనుక రించాడు 

విరహమే విశ్యముగ, బేల కార్చిచ్చుగా 

నుసిగా పలకరించి, పసిమిగా పులకించి 

తులసీ మొక్కను నేనే 

తురక వేపను నేనె 

ఆనాటి కీనాటి 

కేను మృత్కణమేను (జరుక్ శాస్ర్రి పేరడీలు, పుట 83) 

“అర్ధంలేని పద్యాలు” శీర్షికతో కృష్ణశాస్త్రి కవితను సగంవరకు బుద్దిగానే 
అనుకరించి తర్వాత ఎటో వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ ళాన్త్రి “జైలులో హ్రావణంి 

ఖండికకు “దమ్ము పద్యాలు” పేరుతో జరుక్ శాన్ర్ర పేరడి రాశాడని విమర్శకు 

లంటారు. కాని రెండింటిని పోల్చి చూస్తే భిన్నమని తేలుతుంది. “కన్నీటి 

1 కృష్ణరాయడు చెసిన విష్ణు చిత్త 

కావ్యమందలి భావము (శావ్యమెయగు 

నెన్నిమార్లు పఠించిన నెజటుకవపడసని 

వట్టి పు పాకమెవ్వ్యండు సదువు? 

(1965 మే ఆం్మధషకిక స్వర్ణోత్సవ సంచికలో పునర్ముదణం.) 



విది తెలుగు సాహిత్యంలో మీర డీ 

'కవిత శాస్త్రము వంటి కళగా తలపోసే విశ్వనాథఠతో విఖేదించినా, 

(పౌఢిమ పేరుతో [పాణాలు కొరికెడి హింసాత్మకతను భరించలేక పోయినా 

ఆయనలోని సుధామృదు సుధూకక్రినీ కవితాత్మనూ జరుక్ కాస్త మెచ్చు 

కొన్నాడు, 

వూర్ణముగ నిన్ను అవునని ముద్దుసేయ 
రాదు, కాదని వటి పల్లార్చరాదు 

ఆ ణి ap 

గౌరవింపగదగ్గ శిఖండి పీవృ 

సీదు మార్గాన సీయంత నేతలేడు, (జరుక్ కాన్ర్రీ పేరడిలు, పుట 32) 

అని జరుక్ క్తి ఆ “నవ్య (పాచీన (పాచీన నవ్యుడినీ' గురించి తలపోసాడు. 

విశ్వనాథ శైలీ కారిన్యాన్ని హేళనాత్మకంగా అనుక రిస్తూ “అర్థం లేని వదాలు" 

ఫీర్షికతో వద్య సప్తకం చెప్పాడు. 

కించి త్రిక కషాయ షాడబ రసక్షేపాతిరేకాతి వా 
కృంచార [పచయావకాశ ములలో కవ్యుద్ద, గండాళ్ళముల్ 

చంచల్టీల నుదాత్త వాగ్గరి మతో సాధించి వేధించుమూ 

పంచారించి (వవహికాకృతిన్ పాషాణపాక (వభూ! (పుట 32) 

జరుక్ ళాత్త్రి ఏ ముహూరాన విశ్వనాథను 'పొషాణపాక (ప్రభూ! 
అని సంబోధించాడో కాసి అది సాహితీ లోకంలో సీరవడిపోయింది. 

చు 

పాషాణపాక వవ వయోగానికి జరుక్ శాస్త్రి ఆరంభకులు కాదు, ఆయన కన్నా 

a 
1 ఈ ఉల్లేఖనం విశ్వనాథ ఎక్కడ చేశాడో తెలియదు “కవిత శాస్త్రము 

వంటి కళ అను నీ మాట పుడమిని మెచ్చుకో చూడభబోను” _ అని 
జరుక్ శాస్త్రి ఎందుకో! ఎవరి మీదనో” శీర్షికతో విశ్వనాథ. ధోరణీని 
ఆధి కేపిస్తు రాసిన వద్యంలోది ఉరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు పుకు 31. ౩9, 
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“నిరదండ మెడలోన వేయుటే కాని కన్నార నీ మూ ర్తి గాంచనే లేదు” 

అని మొదలయ్యే వెంకట పార్వతీశ్వర కవుల గీతాన్ని ౬ ఈకంంవడడచే కాకుండ 

సాదృశ్య పరంసరలతో ఒకే భావాన్ని చెప్తూ, ఒకే వాక్య శిల్పాన్ని వరసగా 

అనేక పాదాలలో కూర్చే వేంకట. పార్వతీశ్వర కవుల "శైలిని “అర్హంలేని ప వదాలు" 

"పేరుతో కవిత రాసి అధిశేపించాడు. 

పలికింది వలికింది వరపారవరతీర 

వర్షన్య దుర్తేయ వ్యాజేయ శంఖం 
తా & 

పరిభూత నరపుంఖ పునరుద్యమాంకం, చిరసిరాతంకం 

శంఖం, శంఖం, పలికింది పలికింది _ (జరుక్ శాన్ర్రి పేరడీలు, పుట 96) 

అని విపరీతమైన తద్దితరూపాలలో మారుమూల పదాలతో పండితై కవేద్యంగా 

దురవగాహాంగా మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు “శంఖనాదం” శీర్షికతో త్రీ గేయం 

(వకటించాడు. జరుక్ కాత్రి ఆ గేయానికి గట్టి " పేరడీ [పయత్నం'” చేశాడు. 

విక్వేశంరకరాశు గేయం శంఖనాదం కాదిని కేవలం డమడమల చప్పుడు మ రా తమే 

నని సూచింవడానికి పేరడీ గేయానికి క ఇన్ క జున్” ఆని పేరు పెట్టాడు. 

పలికింది పలికింది పలికింది పలికింది 

శంఖం శంఖం 

అడ నణల శంఖం 

తదనణ ల శంఖం 

వఫబభథభమయరలవలశషసపహ ళల శంఖం 

వలికింది పర్జన్య శంఖం గర్జన్య శంఖం 

ఆని మల్లవరపు గేయంలోని లక్షణాలను అతిశయించి చూపుతూ ఆర్థ రహితమైన 

పదాలతో నవ్వుల పాలు చేశాడు 

శీశీ గితాలకు : 

జరుక్ శాన్ర్రీ శ్రీశ్రీ గేయాలకు చేసిన పేరడీలు బాగా (పసిద్ది చెందాయి. 

వాటిల్లో శీత్రీ “నవ క్రవిత' కు ఆయన రాసిన *'సరదా పాటి ఒకటి 



విది తెలుగు సాహిత్యంలో మీర డీ 

'కవిత శాస్త్రము వంటి కళగా తలపోసే విశ్వనాథఠతో విఖేదించినా, 

(పౌఢిమ పేరుతో [పాణాలు కొరికెడి హింసాత్మకతను భరించలేక పోయినా 

ఆయనలోని సుధామృదు సుధూకక్రినీ కవితాత్మనూ జరుక్ కాస్త మెచ్చు 

కొన్నాడు, 

వూర్ణముగ నిన్ను అవునని ముద్దుసేయ 
రాదు, కాదని వటి పల్లార్చరాదు 

ఆ ణి ap 

గౌరవింపగదగ్గ శిఖండి పీవృ 

సీదు మార్గాన సీయంత నేతలేడు, (జరుక్ కాన్ర్రీ పేరడిలు, పుట 32) 

అని జరుక్ క్తి ఆ “నవ్య (పాచీన (పాచీన నవ్యుడినీ' గురించి తలపోసాడు. 

విశ్వనాథ శైలీ కారిన్యాన్ని హేళనాత్మకంగా అనుక రిస్తూ “అర్థం లేని వదాలు" 

ఫీర్షికతో వద్య సప్తకం చెప్పాడు. 

కించి త్రిక కషాయ షాడబ రసక్షేపాతిరేకాతి వా 
కృంచార [పచయావకాశ ములలో కవ్యుద్ద, గండాళ్ళముల్ 

చంచల్టీల నుదాత్త వాగ్గరి మతో సాధించి వేధించుమూ 

పంచారించి (వవహికాకృతిన్ పాషాణపాక (వభూ! (పుట 32) 

జరుక్ ళాత్త్రి ఏ ముహూరాన విశ్వనాథను 'పొషాణపాక (ప్రభూ! 
అని సంబోధించాడో కాసి అది సాహితీ లోకంలో సీరవడిపోయింది. 

చు 

పాషాణపాక వవ వయోగానికి జరుక్ శాస్త్రి ఆరంభకులు కాదు, ఆయన కన్నా 

a 
1 ఈ ఉల్లేఖనం విశ్వనాథ ఎక్కడ చేశాడో తెలియదు “కవిత శాస్త్రము 

వంటి కళ అను నీ మాట పుడమిని మెచ్చుకో చూడభబోను” _ అని 
జరుక్ శాస్త్రి ఎందుకో! ఎవరి మీదనో” శీర్షికతో విశ్వనాథ. ధోరణీని 
ఆధి కేపిస్తు రాసిన వద్యంలోది ఉరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు పుకు 31. ౩9, 
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ఆయినా ఆవి |వబోధించే ఏషయం వేరు మాగాయా, ఆవకాయ కూడా 

“ఏరుపు'ను వ్యంజింపచేసేవే అయినా ఇవి చెప్పే సంగతులు వేరు. మొదటి 

జంట విప్పవ (పబోధకాలు కాగా _ రెండవ జంట హాస్య సంపాదకాలు. ఉప్పు, 

కప్పురాలు ఒకటే ఆయినా రుచులజాడ వేరయినట్టు రెండు ఒకే రంగు కలి 

గున్నా స్వభావాలు వేరయ్యాయి 

మాతృకలో జనసమ్మర్దం చెలరేగింది దేనికోసం? సమాధానం ఉడుకు 

రక్తం ఊరక లె త్తించెది మరి పేరడీలో జనసమ్మర్షం చెలరేగింది, “ఆచ్చమ్మ 

హో టేల్లో చేపల కోనమట _ ఇదీ 'హేత్వాభాసమే. 

ఖడ్గమృగోద్మగ విరావం 
రుం యూనిల షడ్డధ్వానం 

అనేవి మాతృకలో ఉంటే, పేరడీ లో. 

చించెశిన కాలెండర్ షీట్ 

నపుంసకుడి థాట్ డెవలప్ మెంట్ 

చోటుచేసుకున్నాయి గతించిన నెల క్యాలెండర్ షీట్ కాలాన్ని నడిపించే 

చైతన్య సూచిక కాదు. అలాగే మగతనం లేనివాడు ఎన్నెన్నో ఊహాలు ఆలో 

చనలు రమ్యాతి రమ్యంగా మధారాతి మధురంగా చెయవచ్చు. అవన్నీ వృథాయే 

కానీ వాడి ఆలోచనలు విన్నవాడికి నవ్వు పుట్టిస్తాయి శోతకు ఆది *సరదాపాట” 

అవుడష౦ది. 

(జ! 

“మునుముందుకు సాగించే'దేదీ “ఈ జన్మకు పనికిరాదు? _ అలాగే 

'పరిపూర్ణపు (బతుకిచ్చే*దేదీ మనకెప్పుడూ కలసిరాదు. 

'నవకవితి మొదటి భాగంలో “అరుణం రెండవ భాగంలో *తేజంి 

మూడవ భాగంలో (నినాదం? నాలుగవ దానిలో “ఫలితం ఇలా ఒక (కమ 

పరిణామ వికాసం ఉంది. ఆ వికాసానికి రచనా పద్దతికీ ఒక గొప్ప (ప్రయోజన 

ముంది. “సరదా పాటి శై లిలోను నిర్మాణంలోను మాతృకను పూర్తిగా అనుస 

రించింది సరదా పాటకు కావలసిన హంగులన్ని ఏమాతం పొల్లుపోకుండా, 

ఏమ్మాతం అటూ ఇటూ కాకుండా 'నవకవితి చటంలో బిగించి పెట్టాడు 

నిర్మాణంలో తేడా కేదు కాని 'సరడా పాటి వదివికప్పశు కలుగుతున్న 
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అనుభూతి “'నవకవితి కన్నా భిన్నమై, స చట్ట వ మార్గంలో సాగుతూ, పేరడి 

అయింది. 

తీత్రీ “అద్వైతాన్ని” జరుక్ శాస్ర హాస్య “విశిష్టాద్వెతం”గా మలచిన తీరు 

సహృదయరంజక మై (పశంసల చూరగొంది, 

ఆనందం ఆరవ మైతే 

అనురాగం అంబర మైతే 

ఆనురాగపుటంచులు చూస్తాం 

ఆనందపు లోతులు తీస్తాం (మహ్మాపస్థానం, పుట 70) 

అని సాగే అదై ఇతగీతం అందరికి సువరిచితమే 

ఆనందం ఆంబర మైతే 

అనురాగం బంభర మెతే 

ఆనురాగం రెక్కలు చూస్తాం 

ఆనందం ముక్కాలు చేస్తాం (జరుక్ కాని పేరడీలు, పుట 90) 

అని మొదలు పెట్టి ఆది నుండి ఆంతందాకా పదాల కూర్పులోను, నిర్మా 

ణంలోను వినోద [ప్రాయంగా అనుకరించాడు. “అద్వైతం చివర ‘(A CG, 

Swinbowrne తన రచనలలో ముఖ్యంగా A Match అనే గీతంలో చూపిన 

మార్గానికి కృతజ్ఞతతో) అని శ్రీశ్రీ రాసుకొన్నాడు ఈ వాక్యాన్నే యథా 
తథంగా అనుకరిస్తూ. [&rangam §nivasa Rao తన గేయాల్లో. ముఖ్యంగా 

'ఆద్రైైతం” అనే గేయంలో చూపిన మార్గానికి కృతజ్ఞతతో తజ్ఞతతో') అని 
_ాకెట్టతో సవా రాశాడు. 

శశీ కవితలకు జరుక్ శాన్ర్రి చెప్పిన పేరడీ శకలాలు చాలా దొరుకు 

తున్నాయి. ఆవి వ్లూర్రిగా లభించి ఉంటే ఇంకా ఎంతో బావుండేది ఆసలు 

ఆయనే పూర్తి గేయాన్ని కాకుండ (సిధ్ధ పంక్తులను అలవోకగా అనుకరించి 

ఊరుకున్నాడే మో-_ 

నేను వైతం కిళ్ళీకొట్టో పాతబాకీ లెగర గొట్టాను 

నేనుసైతం జనాభాలో సంఖ్య నొకటి వృద్ది చేశాను 

ఇంకా 

వ కాకి చరిత చూచిన ఏమున్నది గర్వకారణం 
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ఇంకా 

[(పపంచమొక సర్కస్ డేరా ((పపంచమొక పద్మవ్యూహం) 

కవిత్వమొక వర్శ్లర్ బూరా (కవిత్వమొక తీరని దాహం) 

ఫిరదౌసి |వాసేటప్పుడు తగలేసిన వీడీలన్నో 

(తాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి రాశ్హాత్రిన కూలీ లెవరు) 

ఫిరదౌసి కవి గజసీ మహ్మద్ జీవిత చరిత “షానామాను' రాసేటప్పుడు 

తగలేసిన వీడీలను గురించి జరుక్ శాస్త్రీ అడగడం లేదనుకుంటాను ఫిరదౌసి 

కావ్యం రాసేటపుడు గుర్రం జాషువా తాగిన వీడీలను గురించి కావచ్చునేమో!(7) 

ఇవి (శ్రీశ్రీ కవితలకు ఆయన చేసిన వినోదానుకరణలు. 

శ్లోకాలు కీర్తనలు సినిమా పాటలకు కూడ జరుక్ ళాన్రి వినోదానుకరణలు 
చేశాడు. 

చోటాహ్మజీ నమస్తుభ్యం 

వరదే కామరూపిణి 

కాఫీ పానం కరిష్యామి 

సిద్ధిర్భవతు మే సదా 

ఆని జరుక్ శాన్రీ చెప్పిన సరదా శ్లోకానికి మూ_౦ జగ్మత్పసీద్ధమైందే. 

సర స్వతీనమస్తు భ్యం 

వరదే కామరూపిణి 

విద్యారంభం కరిష్యామి 

సిద్ధిర్భవతు మే సదా 

విద్యారంభం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని ప్రార్థించే శోకం ఆయన 

చేతిలో కాఫీ పానానికి అన్వయమై పోయింది. గుణసుందరి కథ అనే చితంలో 
“అమ్మా మహలక్ష్మీ దయచేయవమ్మా' అని లక్ష్మీ స్తుత్యాత్మకమైన పాటను 

దరిద దేపతకు స్వాగత గీతంగా మార్చడం ఆయనకే -చెల్టింది. 

ఉమ్ము - షెద్దమ్మ వివ్చేయవమ్మా 

నీకు కొండపై వూశారు వసుపు 
కొండదిగగానే వేశారు ముసుగు 
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నువ్వు కట్టిం కిత్తవారచీర 

చేత పట్టింది ఇనపట్టకాడ . 1 

జరుక్ శాస్త్రి *విడుదలో విడుదలో” అనే గేయం ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ 

నాయకురాలు? నాటకంలో హరిజనులకు సంబంధించి ఉన్న గేయ పద్దతికి 

అనుకరణగా కె.వి రమణారెడ్డి (పుట. స్ట భావించాడు. కాని ఈ గేయం 

మహాకవి సు బహ్మణ్య భారతి రచించిన 'విడుదిలై * అనే (సిద్ద గీతానికి ఆను 

వాద[పాయ మైంది న్ముబహ్మణ్య భారతి కవితలో ఆయువుపట్టు అనదగిన 

(ప్రధాన భావాన్ని హృద్గతం చేసుకొని సమర్ధంగా ఆ పభావంతో స్వతం 

[తంగా రాసిన గేయం 'విడుదలో విడుదలో.' 

ఇంకా విశ్వనాథ “న ర్రనశాలి నాటకాన్ని అధునిక 'కిచకవధ'గా మార్చే 

కాడు. ఈ నాటకంలో కీచకుడు (ఫెంచి కట్ మీసంతో, బెంగాల్ (కాఫ్తో 

ఉంటాడు. “కవి చౌడప్ప శతకం” లాంటి “'వబంధా ' లను చదువుకున్నాడు, 

పెద్ద బాలశిక్ష కూడ బాగా వచ్చు [దౌవది సుధేష్టకు, ఉత్తరకు టీ లందిస్తుం 

టుంది ఉత్తర సిగిరెట్టు కాగుతుంటుంది సింహబలడు ఊఉత్తరకు కన్నుగొడ 

తాడు. ఆమె మొహం చిట్టించుకుంటుంది సుధేష్ట ద్రౌపదిని టీ పొడి తీసుకు 

రమ్మని ర్మాతి పది దాటాక సింహబలుడి ఇంటికి పంపిస్తుంది. (దౌపది వెళ్తుంది. 

సీంహబ లుజ్జి ఇనువగుదియ బండ లీసుకొని నెత్తిన కొడుతుంది. ఇదీ ఇతి 

వృత్తం, 

వీరాభ్యుదయ వాదులకు కూడా [ దౌపదిచేత సింహబలుణ్ణి చంపించవచ్చు 

నన్న ఆలోచన తట్టలేదు. జరుక్ శాన్ర్రి |దౌవదిచేత కిచకుణ్ణి చంపించి, 

ఎవరంతటికి వారే ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలని | పబోధించాడు 

“ఆసలు నత్యాశయ కంద శిలా శాసనంి పేరుతో శాసన పరిశోధకుల 

వ్యాసాలకు ఏర్పడిన మూసకట్టు వాణీని పౌళనాత్మకంగా అనుకరించాడు, (దీని 

వివరం తర్వాత ఉంటుంది ) ఆనందవాణిలాంటి వంకల ఆయన సెరడీలెన్నో 

రాశాడంటారు ఆ షృకతికలు గాలిస్తే మరెన్ని వొరుకువాయో! 

1 ఆరుద వ్యా 1సఫీరం, ఆంధజ్యోతి దినప తిక 4 7.1982 

(నూరంపూ డి సుధ, జరుక్కాన్ర్రి పేరడీము (1987) ఫట +21.[23) 
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గుడిపాటి వెంకటచలంతో జరుక్ శాన్ర్రికి సన్నిపాత సంబంధ ముంది. 

ఆయన *కవిహృదయంి ఇతర రచనల్లో ఈయన |వస్తావన ఎన్నోసార్లు 

వస్తుంది. జరుక్ భావుకతకు దర్పణం పే పంక్తులు మనకు మహా పస్థానానికి 

చలం ఇచ్చిన యోగ్యతా హతంలో కనిపిసాయి ప ఒక ఉదయం 

వచ్చి చలంతో ఇలా అన్నాడట . “ఇదేమిటి, ఈ మూల స్రీల కోసం ఇట్టా 

మూలుగుతున్నారు? శీఢీ పద్యాల వేగంతో = పాత దుమారమంతా 

పూడ్చుకుపోతోవుం టే! హృదయాలమీది "పెంకులు పగిలిపోతున్నాయి. బైట 

వినబడుతున్నాయి, ఇట్లా రండి, రోడ్డుమీదికి ” 

జరుక్ శాస్త్రి ఆనాడు మహాప్య్మాశం పట్ట ఎంతగా స్పందించి పులక 

రించాడో కోవెల నంవవి_మారాచార్య “తత ఏ ందోవికాసంివ పట్ట కూడా మ 

స్పందించాడు చొక్క మైన పాండిత్యం కంరదగ మైన భావుకత ఉన్నవా 

కవిత్వం పట్ల, శాస్త్రం పట్ట సమానంగా (పఠిస్పందిస్తా డనడానికి ఇది వ 

నిదర్శనం 1962 మేలో” సంపత్కుమార [గంధం వెలువడ్డాక జరుక్ కాన్త్రి 

(పళంసిస్తూ 1.11 62 న పద్యాలు rg 

ఎదో [వాస్తామంచసే ఎవరికయినా హేళన గదా 

సద్యామోగేవారిన్ సరకు గొనరే సాధు హృదయుల్ 
నిదానంగా చూచీ నియతమతితో నేర్పుగలిగీ 

(పధానమ్మే [గంథం రచన సలుపన్ ర క్తి కలుగున్ 

అమోఘం నా శాస్త్రం (గంథం) బనిన నగుబాటౌనటులనే 

[(పమాణం లేకుండా బలికిన సభల్ పక్కున నగున్ 

సమంగా యోచించీ నరస ఫణితిన్ శాస్త్ర హితమున్ 

ఆమందంగా కూర్చన్ వ్యవహరణ యోగ్యంబగు గురూ! 

శభాషో సంపత్తూ! సలిపిన కృషిన్ ఛాందసుడవై. 

నిభాయించావయ్యా నిజమిది బలే నేర్పరివి పో 

కబుర్హా యేం ఛందో (గధనముపయిన్ [గంధమనినన్ 

నిబంధించంగా నన్నయకు మునుపు న్నేటిదనుకన్. 

TSP.7 
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శిఖరిణి వృత్తం సంస్కృత సాహిత్యానికే పరిమితమైంది తెలుగులో 

ఎక్కడో ఆశ్వాసాంత పద్యాల్లోను విశేష ఛందః [ప్రయోగాలు చెసిన చోట్లల్లోను 

తప్ప శారూల మత్తేభాల్లాగా వసిద్దం కాదు. ఆత్యషి (17 వ ఛందానికి చెందిన 
యి —— య ఢి In 

రిఖదిణిలో యమనభవ గణాలుంటాయి. 13వ అక్షరం యతి [పాసనియమ 

ముంటుంది నిజానికి _పాసల్లో మహా (పాణ అల్ప [పాణ సాంకర్యం చేయ 

కూడదు కాని ఇక్కడ జరిగింది. దీన్ని కూడ వ్యావహారికతకు నిదర్శనంగానే 

చెప్పుకోవచ్చు గంభీరంగా సమాస గందీలంగా సంస్కృత బద్దమైన శైలిలో విల 

సిల్లే శిఖరిణి వృత్త పద్యాల నడకను అనుకరిస్తూ ఆదే ఛందంలో వ్యావహారికతను 

ఆధునికతను _పవెళ పెట్టడం మూలాన పేరడీగా కావించవచ్చు లక్షణ పరా 

మర్శలో 'పేర్కాన్న ఛందో శ య పేరడి (Metric Parody)క అత్యం గా 

పీతిని చెప్పుకోవచ్చు 

కళ్శాయై, వెధవై, లఫంగు మనిష, “ఖడ్గ (పియా కర్తయై 

వెస్సార్మానిసి, వెజ్దినాయ నను, మహా వేదాంతి, డాఫర్ [(బదర్ 

విశ్శీనాథము జంటకాకవులు భేరీ పాపు కాంక్షీంచుమూ 

“ఎస్సెమ్మెల్లనుదాసు? గాడితడె వియ్యే ఉల్రిపూవేసుడీ1 

“ఖడ్గపియ' అనే పేర ఒక పద్య వ్యాసాన్ని రాయకుండానే రాసినట్టు [ప్రచారం 

చేసుకొన్న 5.ML N. దాసు BA. పె (ఎవరో ఈయన) జరుక్ శాస్ర యుళి 

పించిన అభిషేపం ,కొరడా ఈ పద్యం, ఈ పద్యానికి మాతృక అనదగిన పద్యం 

'పాత పద్యాలకు కొత్త పేరడీలు! అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. 

జలసూతం ఎంతమందిని వెక్కిరించినా ఎవరూ 'సీరియస్'గా తీసుకొని 
మూతి విరవనూ లేదు, కోవగించునూలెదు ఈయనా అంతే సరదాగా అనుక 

రించాడే తప్ప ఎవరినో నొప్పించాలనీ, లీక ఒప్పించాలనీ అధి షేపించాలనీ 

"పేరడి చేయలేదు నాటి కవులందరికీ అత్యంత పీతిపాతుడు కాటూరి పింగళి 

1. వ్యంగ్యము. ఆర్వాచీనాంధము (సం_గహాంధ విజ్ఞాన కోశం) 8 Vol 

బి కుటుంబరావు. 
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కవుల దృష్టిలో “చుళుకీకృత కాఫీ టీ జలనిధి'! అయ్యాడు శ్రీశ్రీ, ఆర్ముదలు 

రుక్కు- టేశ్యరుడనీ, జలాలుద్దీన్ రుమీ అనీ, రుక్కాయ్ అనీ | పేమతో పిలుస్తూ 

ఆసంపూర్ణ బుక్కు. టచేశ్వర శతకాన్ని జరుక్ కాన్త్రికి అంకితమిచ్చారు. ఇక ఎంకి 

పాటల నండూరికయితే “'మితుడు రుక్కిణీనాథుడు ' ఇందగంటివారికయితే 

“తమ్ముడు రుక్మి ణీనాథ శాన్ర్రి.' ఇందగంటివారన్నట్టు “సాహిత్యమే తిండి అదే 

పానీయము కాని, దేనిమీద స్థిరంగా నిలబడక ఏదీ నమృద్దిగా ఇవ్వక ఆకస్మీ 

కంగా తెరవెనకకు వెళ్ళిపోయాడు. చెప్పినంత వరకు [వాసినంత మేరకు తనది 
తనదిగా ముదవేసి పోయాడు.” 

1 చుళు కీకృత కాఫీ టీ 

జలనిధి ఖిల్లీ సహ సచర్యణచణ ని 

రల ధూ మోజ్యల ఫరివే 

షలసన్నూ కి సిజర్చు సారజ్ఞ మణీ 

[(శవణావతంసమె చే 

దివిటీయె నీదుగెల్పు తెల్పు ధ్వజమ్మై 

భువి నీదు యశోఘృణియె 
మివులన్ వెలిగింపుమోయి! మేటి సిజర్చున్. 

పతివాడ ముఖ విధానము 

హితముఖ వికసనము శా|తవీక్షణ ధూతా 

మిత రజము మ్మితనేతా 

మృతవదర్తిన న సిజరు మెచ్చందగురా! 

వదనబిల నాసికాపుటి 

పదతీయుగ సద్విధూత బంధుర ధూమాం 

బుదమాలమాకు శీతల 

మెదిరికి కరకాన్వితమ్ము దృష్టినాసగుటన్. 
రావూరి వెంకట సత్యనారాయణరావు వంద చందమామలు (1982), 

పుట 17. 

పింగళి కాటూరి కవులు 1936 లో జరుక్శాన్ర్రి “సాహిత్య శిరోమణి? 

పరీక్ష రాయాలని తహతహలాడినపుడు చెప్పిన చాటువులు, 

2 ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాన్త్రి కీరికలో, జరుక్ శాస్త్రి సేరడీలు (1982) 
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జరుక్ శాన్ర్రీ కేవలం పేరడిలే చెప్పలేదు “వపుకాదకర మేశ్వరి* నాటకం, 

“నాగవూజి, వాడిన గులాబి మొదలై న నవలలు, “దేవయ్య స్వీయచర్మితి అనే 

ఆసంపూర్ణ నవల రచించాడు “తనలో తాను, “శరత్పూర్డిమి పేరుతో ఆయన 

కథలు రెండు సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి ధర్మకి ర్తి లిఖించిన సంస్కృత 

వ్యాకరణాన్ని “రూపాంతరం” పేరుతో తెలిగించాలని మొదలు పెట్టాడు, తిరుపతి 

కవుల జీవిత చరిత రాయడానికి కాలికి బలపం కట్టుకొని కనబడిన |పతివాడిని 

వేధించి విశేషాలు సేకరించి, అవి సరిపోవని పరలోకంలో కవితా గోషమలతో 

తలమున్క_లుగా నున్న తిరువతి కవులను సంవదించడానికి వెళ్ళిపోయాడు 

ఆయన (వసంగిస్తుం చే “అర్జునుడాహవమ్ములో గుప్పున బాణార్దా మాటలు పది 

గె_త్తేవి పద్యాలు ధారాపాతంగా (పవహించేవి కవ్మితయం వారి “మహాభారతము” 

వా పిశ్శవాకి చెతిలో “ఆంధ మహాభారత” మయిందని ఆయన చేసిన విమర్శ 

నిశిత పరిశీలనకు తార్కాణం 'వైదిక పరిభాష*ను గురించి వృష సం॥ర ఆంధ 

హరిక ఉగాది పత్యేక సంచికలో విలువైన వ్యాసం |పకటించాడు ఎన్నో 

సాహిత్య వ్యాసాలు రాశాడు ఎన్ని చెసినా, ఎన్ని రాసినా చిరస్మరణియుడైంది 

"సేరడీల ద్వారానే బ్గా మ 

ఉస్మానియా ఆలుగుశాఖ వార్షిక సంచిక “వివేచన” 

(1988.89) లో ముదితం 

కొన్ని అంశాలు 185_7_852 ఆం[ధ(పభ దినపతికలోను 

7 5.89 ఉదయం దినపతికలోను వచ్చాయి 



11. వూచిరాజు దెివివసాద్ 

తెలుగులో పేరడీకి ఒక సాహిత్య షృకియగా గుర్తింపు తెచ్చి పెట్టిన 

వాళ్ళిద్దరు వారిలో మొదటి వ్యక్తి జలనూ[తం రుక్మి ణీనాథ కాని ఇక రెండవ 
వ్యక్తి మాచిరాజు దేవీవసాదు. జరుక్ శా న్ర్రీ "పేరడీ కవితలే రాశాడు. 

(శాసనం "పేరడీ, కీచక వధ నాటకం మినహాయింపు ) దేషీ పసాదు శ్రీశ్రీ 

“దేశ చరితలు” నిజంగానే” గేయాలకు, వేదుల “ర నారాగాణ శాన్ర్రీ “రాధి” 

మొదలైన ఖండికలకు పేరడీ గేయాలు రాశాడు. అంతటితో ఆగిపోలేదు. 

విశ్వనాథ, శీతీ; నాయని సుబ్బారావు, శివశంకరకాన్రి |వభృతుల శైలిని 

"పేరడీ చేశాడు “కార్యాలయ లేఖలు' తెలుగులో నడిస్తే ఎన్ని రకాల తప్పుడు 

రిపోర్టులు, వ్యకభాష్యాలూ సాధ్యమో మచ్చుకు చూపించాడు. పృకిక లకు 

పారకులు రాసే ఉత్తరాలను విడంబించాడు ఇలా గద్యంలో కూడ పేరడీని 

(పతిష్టించిన ఘనత మాచిరాజు దేవ్మీపసాదుకు దక్కుతుంది. 'వికటత్వంి 
(పేరడి మైన విలువైన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాన్ని కూడా వెలువరించాడు 1 

మాచిరాజు దేప్ట్మీపసాదు 1922 నవంబరులో జన్మించి, 31 అక్టోబరు 

1974న గతించాడు జీవితంలోనూ సాహిత్యంలో నూ తనది *విదూషక పాతి గా 

భావించాడు గతానుగతిక మైన భావకవుల (పణయవై పరీత్యానికి; దెశభ_కికవుల 

సంకీర్తనా విలాపానికి, అభ్యుదయ కవుల వై ప్రవ జపానికి కినిసి మాచిరాజు 

ఆధికేపాత్మక పేరడీ రచనలకు వూనుకొన్నాడు. 1939.52 మధ్యకాలంలో 
కృష్టాప్మతిక , భారతి, చితాంగి, ఆంధప తిక, నవోదయ లాంటి ప్మతిక ల్రో 

దేవ్మీపసాద్ పేరడీలు ఎన్నో ప్రచురింపబడ్డాయి. |బిటీషహయాంలో సెంట్రల్ 

ఎక్సయిజ్ శాఖలో *సహంపోలీసు” ఉద్యోగం దేసి మధ్యలో వదిలివేశాడు _ 

ఉద్యోగ కాలంలో (వభుత్వ కార్యాలయాల్లోని లోపాలను, కుతర్కా-లను, కుత్చి 

1. “వికట కవిత్వం' (పతిభ నవమవా రికోత్సవ సంపుటి జూలై 1942 

ఏ|పిలు 1943 
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తాలను తన రచనలతో ఎండగట్టడంతో ఆ ఫికార్ల (కమశిక్షణ చర్యలకు 

గురయ్యాడు. సహోద్యోగులు _పమోషన్స్ పొందుతుంటే ఈయన కిందికి దిగాడు 
“భూమాతా ఎరువుల డిపో” అని తిభాషా మిశమమైన పేరు పెట్టి హనుమకొండలో 

వ్యాపారం చేశాడు. 

“అసలు దేషిపసాద్ పేరడీ కవిగా రచయితగా చూరటమే విడ్డూరం 

చిన్నతనంలో ఛాందసంగా సంస్కృతం నేర్చుకొని, తెలుగు [పబంధాలను ఒప్ప 

చెప్పినవాడు. అవ్యాకృత |పయోగాలనూ వైరి సమాసాలనూ సమకాలిక సాహి 

త్యంలో నుంచి వెతికి తీస్తుండేవాడు అతగాడు కలం పే నాటికి తెలుగు 

సాహిత్యం ఒకవైపు ఆశుకవితా పవాహంలో కొట్టుకుపోతుం టి, మరోవైపు 

పణయ కవితోన్మాదంలో తలకిందులయిపోతుండేది. మరోవైపు శ్రీశ్రీ అభ్యు 

దయ కవితా ధోరణి అప్పుడే తలయె త్రటం మొదలయింది. మ।దాసులో 

బి ఎస్సి. చదివే రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్యం 'సాంబారులాగా” మిశపాకంగా 

మారుతున్న దని గోలపెడ్తుండేవాడు. రానురాను అతడికి ఆశుకవిత్య మన్నా 

(పణయక విత్వ మన్నా మొహం మొత్తింది. సమకాలిక భావకవులు ఎన్ని విధాల 

మిశ సమాసాలు వాడేరో, ఎవరెవరు ఎలాంటి వైరి సమాసాలు కల్పించారో 

ఎవరూ అడక్కుండానే చెప్పేవాడు. “పుటసంఖ్యలతో' సహా అప్పటి మదాసు 

లోని “అరవ తెలుగు” వాతావరణం (ఇప్పుడు మ(దాసులో అది కూడా లేకుండా 

పోయింది) రెండో (పపంచయుద్దం కారణంగావచ్చిన (కాగితం) కరువూ, నిషా. 

రణ యుద్ద సన్నాహాలూ, కొంపలంటుకుపోతున్నా ఒక కొలిక్కిరాని పభుత్వ 

పరిపాలనా పద్ధతులు అతణ్ణి కవిగా _ పేరడీ కవిగా మార్చేశాయి "1 

_స్తుతం మాచిరాజు దేవ్మీపసాదు చేసిన ేరడీలను కొన్ని విశే షించి 

చూద్దాం 

భోజనశాల : 

భావకవిత్వం  ఊవ్వెత్తున పొంగిన రోజుల్లో వెలువడిన విశిష్ట 

కృతుల్లో ఒకటి వేదుల సత్యనారాయణ  '“దీపావళి” కావ్యం వేదుల 

సత్యనారాయణ “కవిత్వపు లోతులు తెలిసినవాడు, భావాన్నీ, భాషను 

1 బూదరాజు రాధాకృష్ణ పరిచయ వాక్యాలు తెలుగు పేరడీలు (1987 ప ) 



ఆధునిక కవిత్వంలో . 103 

ఒక్కా (శ్రుతికి కూర్చుగలడు భాష లొంగిన పనిముట్టు ఎంత కిష్టమైన భావా 

నైనా చక్కగా చెప్పి, పద్యం సుఖంగా నడిపించగలడు. వృతాలు నడిపించడం 

ఈయన సొమ్ము ఈయన వద్ద నిర్మాణంలో పూర్వుల శిల్పం కూడ కొత్త 

ఒయ్యారాలు కులుకుతుంది. ఈయన ఏ భావాన్ని రేకెత్తించినా దానిలో 

ఆధునాతన తేజస్సు గోచరమవుతుంది కాళిదాసు కావ్యాలలోని పరువమూ, 

బరువూ ఈయన వద్యాలలో కన్సించుతవి "1 

మధురభావ |పణయోన్మతయిన రాధ వివశయై విరహార్తయె చారు 

శారద యామిసీవేళ మధురలో వేణుగానలోలుని చేరిన సన్నివేశానికి వేదుల 

సత్యనారాయణ గీసిన రమణీయ అక్షరాకృతి “రాధి శీర్షికతో సాగిన ఐదు 

పద్యాలు.8 హృదయపు లోతులను స్పృశించి కమనీయభావ |సవంతిలో ఓల 

లాడించే పద్యాలివి అటువంటి పద్యాలను మాచిరాజు దేష్మీపసాద్ “భోజన 

కాలికు అనువ ర్తింపచేసి పేరడీ సృష్టించాడు 3 భోజన |పియుడొకడు వీధి 

వీధుల తిండికై వెదకి వెదకి బుచ్చెమ్మ భోజనశాల చేరుకొన్న సన్ని వేశం 

చసేరడిలోని ఇతివృ త్తం, వేదుల పద్యాలు చదివి మనస్సు మధుర భావపరీత మై 

ఆర్డరిమైతే మాచిరాజు పేరడీ చదివి హాస్యరస ష్టావితమై తేలికవుతుంది 

పవన పులకిత చందాతప ప్రసన్న 

చారు శారద యామినీ సమయమందు 

ఏథి ఏీథుల మధురలో వెదకి వెదకి 

చెరుకొంటి బృందావిహారు నిన్ను 

దీనిలో మొదటి రెండు పాదాలను యథాతథంగా పేరడితో ఉంచాడు 

తక్కిన రెండు పాదాలు మార్చాడు 

ఏధి వీధుల తిండికై వెదకి వెదకి 

చేరుకొంటి విశాల బుచ్చెమ్మ శాల 

1. ముద్దుకృష్ష వై తొళికులు (1957) పుట 13 

2; = దీపావళి (1978) పుట రి 

3. మాచిరాజు దేవ్మపసాద్ తెలుగు పేరడీలు (1986) పుట 27 
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ఒక తిండిపోతు పూటకూళ్ళ ఇంటికి చేరుకోవడం, పేరడీలో వస్తువై 

హాస్య భాజకమైంది మూలంతో కలిగే అనుభూతికి భిన్న మైన అనుభూతిని పేరడి 

కలిగిస్తుంది. 

దూరమున నుండి సీ 

హృద యము సోకినంత మేనెల్ల మరచి 

తిరుగుచుంటిని యమునానదీ వివిక్త 

పులిన సీమల వెళ్ణినై పోయినేను. 
ఇది వెదుల రాధ స్టితి ఆయితే మరి పేరడీలో. 

దూరముననుండి సీ పోపు సౌరభము 

హృదయమున సోకినంత మేనెల్ల మరచి 

భవనపరిసరమ్మున కొయ్యబారి, కోర్కె 

నాగితిని బాష్పవృష్టి రవ్వంత సు 

లీలా జగన్మోహనుని హృదయం వలపు తలపులు తలపు వలపులు 
సోకిన రాధ వెజ్జిదానివలె యమునా తీరంలో వరవశించపోకంన పేరడిలో 
పోపు ఘుమఘుమలు అతనిని పట్టి నిలిపాయి ఆనందాతిరేకంతో బాష్పవృష్టి 
కురిసింది. 

మంజుల సుమామృతములోని మధురిమమ్ము 

మధుర చందాతపములోని మార్గవమ్ము 
మృదు సమీరమ్ములోని పరిమళమ్ము 
కలవు గోపాల! నీ వేణుగానమందు 

వేణుగానమాధుర్యాన్ని ఉ|త్పేకించిన పదార్థాలను యధావిధిగా పేరడి 
కర్త స్వీకరించాడు మూడు పాదాలను ఏమ్మాతం మార్చలేదు “కలవు గోపాల! 
సీ వేణు గానమందు' అనే పాదం స్థానంలో “కలవు బుచ్చెమ్మ! నీ వచ్చిపులుసు 
లోని అని చేర్చాడు. పద్యం మొత్తం అలాగే ఉంచి ఒకటి రెండు వదాలు 
మార్చి పేరడి తయారుచేసే పద్దతిని ఆంగ్రంలో Verbal Parody అంటారు, 
పూల తేనెల తీపిదనము, వెన్నెల మార్దవము, గాలిలోన సుగంధము అన్నీ 
గోపాలుని వేణుగానంలో ఉన్న శ్రే బుచ్చెమ్మ పచ్చి పులుసు తోనూ ఉన్నాయని 
అతిశయించడంతో పేరడీ అయింది. 
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(పకృతి పులకింప యమునా |సవంతి పొంగ 

భావము చిగుర్చ( బిల్ల నం గోవి నూది 

వరవశుం జేసి నన్ను 

[పేమ తనివార నొాకముధ్ధు( బెట్టుకొ నుము 

భావక వులకు (పీతిప్మాత మైంది తేటగీతి పద్యం. గీతాన్ని గేయంగా 

నడిపిన ఘనత భావకవులకు దక్కుతుంది భావక విత్యంలో కనిపించే చిత మైన 

లక్షణం పద్యం నాలుగు పాదాలు సంపూర్ణంగా రాయకపోవడం పెన పేర్కొన్న 

రెండు పద్యాలు అసంపూర్ణంగా ఉండడం గుర్తించవచ్చు ఆయితే మాచిరాజు 

దేవీ [వసాద్ తన పేరడిలో ఆ లక్షణాన్ని ఎందుకో పట్టించుకోలేదు లేకపోతే 

దాన్ని కూడ ఒక ఆటపట్టించే వాడే, 

(పకృతి చిగురింప, ఆస్య (సవంతి హంగ 

గంటె పులకింప, వేసి వంకాయ కూర 

పరవశుంజేసి నన్ను, తప్పాలరాణి 
డెందముప్పొంగ అన్న మొడ్డింపు మమ్మ! 

మాతృకలో యమునా (సవంతి పొంగితే పేరడీలో ఆస్య సవంతిపొంగింది. 

సన్నివేశం భోజనశాల కావడం వల్ల నోరూరడం (ఆస్య [స్రవంతి పొంగడం) 

సహజాంశం ఇతనికి అన్నం వడ్డిస్తే గంటె పులకిస్తుందట తప్పాల (పాత) 

డెందముప్పొంగుతుందట అంటి అచేతనాలు కూడ చేతనాలై స్పందిసాయ నడం 

ఒక అతిశయోక్తి కలకాలం గుర్తించుకోదగిన మంచి పేరడీ పద్యాలలో మాచి 

రాజు దేవీ పసాద్ రచించిన ఈ బోజనశాలకూడ ఒకటి అని చెప్పడంలో 

ఏమా తం సంశయించ నక్క- ర్లేదు. 

మాతృగితాలు వ 

మాచిరాజు దేవిపసాదు చేతిలో హేశనకు గురయిన వారిలో నాయని 

సుబ్బారావు ఒకరు సుబ్బారావు “మాతృగీతాలికు ఆయన చెసిన పేరడీ 

పరిశీలిదాం 
2 
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మాతృక : ఎవ్వడా (కూర కర్మరుండెవండు, స్ల 

జలద నిర్ము క్ర శైకిర శర్వరీ [ప 

శాంత మలవాటుపడిన నిశాంతమందు 

అకట నట్టింటి దీపమ్ము నార్చినాడు. 

ఎవ్వ(డా విరసాత్మకుండెవ(డు సాంధ్య 

రాగమంజుల రేఖా విరాజమాన 

మంగళాకాశ సీమంతరంగమందు 

కారు బీకట రాసుల [గక్కినాడు, 
య 

ఎవ్వండా నిర్ణయ స్వాంతుడెవడు నన్ను. 
(లో 

గంటక నిగూఢ విపిన మార్గముల దల్రి 

లేని బిడ్డను గావించి, మానసంపు 

టాసలన్నియు నడుగంట. గోసినా(డు 1 

ఈ పద్య|తయ నిర్మాణం ఒక |కమ పద్దతిలో కొనసాగింది |పథమంగా 

ఒక (పకశ్నార్థకం (ఎవ్వడు?) తర్వాత విశేష ణయుత మైన దపేశ్నార్గకం. మొదటి 

పాదం చివరి గణం మొదలుకొని మూడవ పాదం చివర వరకు ఒకే సమాసం 

విస్తరించి ఉండడం మొదటి రెండు పద్యాల్లో గమనించవచ్చు నాల్గవ పాదంలో 

అవతలి వ్య క్తి చేసిన పనిని (దీపమార్పడం, చీకట్లు (గక్కడం) తెల్పడం 

పాటించబడింది మూడవ పద్యంలో సమాస విస్తరణలో కొంత తగ్గుదల 

కనిపించినా మొత్తం పెన మొదటి రెండు పద్యాల నిర్మాణ కమమే దానిలోను 

గోచరిస్తుంది 

వస్తు పరంగా గమనిస్తే నవ మాసాలు మోసి పాణాలు పణంగా సెట్టి 

కన విద్యాబుద్దులు చెప్పి పెంచి "పెద్ద చేసి, ఒకనాడు (1924 లో అకస్మాత్తుగా 

కనుమూసిన ఆ మాతృమూర్తి ఉదయమ్మ వియోగాన్ని తాళలేక ఆ బాధను 

నాయని సుబ్బారావు అక్షరాల్లో పలికించాడు నట్టింట్లో దీపాన్ని ఆరి పేయడ 

మన్నా చీకట్ల రాసుల గుమ్మరించడమన్నా ఆకులన్నీ కోయడమన్నా భావం 

ఒకటే తనను తన తల్రి నుండి వేరుచేసిన ఆ “*విధిని ఉపాలంభించడం. అడే 

శ్రే నాయని సుబ్బారావు కృతులు (1958) పుట 69 
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ఈ పద్యంలోని వస్తువు. పారకులు కవి ఆవేదనతో తాదాత్మ్యం చెంది సహాను 

భూతి పొందుతారు. ఇక పేరడీ గమనించండి: 

“పేరడి : 

ఎవ్వడా [కూరకర్మరుడెవడు? తాత 
దిండు పక్కగ వేంచేసి తేలుగారు 

క్యాంపు చేసిన శర్యరీ కాలమందు 

అకట! నట్టింటి దీపమ్ము నార్పినాడు? 

ఎవ్వడా విరసాత్మకుండెవడు, నా పి 

యావియోగాన నే లిఖియించుకొన్న 

రమ్య (పణయనీ రూప చ్మితమ్ము పై పెని 

నిండ నీల్కాాలు బుడ్డి చ న 1 

ఎవ్వడా నిర్ణయ స్యాంతుడెవడు? ష పురుష 

రాజిత శ్రీ చోరించు పొలమ్మునందు 

కరముల కుబుసంపు కళల నారు 
కోతక త్తితో మొదలంట గోసినాడు?1 

మాతృక మూడు పద్యాలలో ఊం టే పేరడి కూడ మూడు పద్యాలలోనే 

ఉంది. (పేశ్నార్థక ంతోనే ఆరంభమైంది మొత్తంపెన పదబంధాలు, సమాసాల 

కూర్చు, విస్తరణ ఆంతా మాతృకలో ఉన్న తీరుగానే పేరడిలో కూర్చుబడ్డాయి. 

మాతృకలో కవి స్వీయవేదనను అభివ్య క్రీకరించడానికి |పతీకలను 

సృష్టించుకొన్నాడు సీలజలద నిర్ముక్ర శైశిరశర్యరీ |పశాంతమలవాటు వడిన 

నిశాంత ౦, సాంధ్యరాగ మంజుల కేఖా విరాజమాన మంగళాకాశ సీమంతరంగం 

అని రెండు (పతీకలు (పయోగించాడు ఇవఏ మాతృమూర్తి జీవించి తన ఆలనా 

పాలనా చూస్తున్నపుడు ఆమె తన కనుల ఎదురుగా సంచరిస్తున్నపుడు నాయని 

సుబ్బారావు మనసులోనున్న ఒకానొక “సుస్టితి'కి సంకేతం. ఆమె పంచభూతాల్లో 

కలిసిపోయింది ఇక ఆమె లేదు. దానివల్ట కలిగిన ఫలితమే ఒక దుర్విధి 
నట్టింటి దీపాన్ని ఆర్చివేయడంగా, కారు చీకట్ట రాసులు [గక్కడంగా చెప్ప 

బడింది. ఇది తల్రిలేని వర్తమాన “దుస్టితి*కి రూపకల్పన, 

1. మాచిరాజు దేప్టేపసాద్ 'పేరడిలు (1986) పుట 70 
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మొదటి రెండు పద్యాల్లో కవి |పతీకాత్మంగా మాతృ వియోగాన్ని చెప్పి 

మూడవ పద్యంలో =-దంగాశే చెప్పాడు ఇక్కడ మూడవపద్యం చదవకుండా 
శీర్షికను గమనించకుండా ఉంటే మొదటి రెండు పద్యాలకు కవి భావనకు భిన్న 

మైన (ప్రేయసీ వియోగం వగా రా) వ్యాఖ్యానం చేసే అవకాశముంది మూడన 

పద్యంలో కవి తన తల్లి లేని బిడ్డను చేసి విధి ఆశలన్నీ అడుగంట కోసినాడని 

పేర్కొన్నాడు 

-పేరడీలో దేవీ పసాడ్ (పతీకలు వాడుకోలేదు తేళ్ళు, పాములు సంచ 

రించే రాతిపూట నట్టింటి దీప మార్చేయడం, _పేయసీ చితంపె సీల్కాలు 

బుడ్డి తన్నేయడం, మీసాలను కోసివేయడం ఇవన్నీ మామూలు విషయాలు. 

మాతృకలో చితితమైనటువంటి *బరువైని అంశాలు కావు మాతృకలోని 

మూడు పద్యాలకు వకస్తూతత ఉంది సేరడిలో మూడు విడి విడి పద్యాలే. 

ఏకనసూతత గలిగినవి కావు అందువల్ల మాచిరాజు దేషీపసాదు పద్యతయం 

“పేరడీగా సనిలదొకుుకుంటున్నాయి 

'సౌభ్మదుని_పణయయ్యాత'*లో “పడవ పగిలిన శీర్షికతో సాగిన మూడు 
పద్యాలకు కలిపి దేవీ పసాడ్ ఒక పేరడి రాశాడు. 

మూలం 

ఇది వగిలిపోవు నను భ యమ్మింత వణకు 

ఈ తలపున నిపుడుల్ల మిగురు లెత్తు 

తునిగిపోయిన చెక్కలతో పయోధి 

గర్భమున రత్నరధ మీవు క టైదవని 

పేరడీ : 

ఈ అణా మారదను భయమ్మింతవరకు 

ఈ తలంపున నిపుడుల్ల మిగురులెత్తు 

దేదిరించుక కొట్టివు తిరిగి తిరిగి 

పీచ్మిరాయి యుండలు కొని పెట్టదవని 1 

1, మా. దే. (ప. పేరడీలు పుట 70. 
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నిజంగానే : 

శ్రీశ్రీ “నిజంగానే! గేయానికి మాచిరాజు దేవీ వసాద్ “ఆంధ మెస్” 

సేరుతో పేరడీ చేశాడు 

ఈ సమస్త మానడాళికి మంచికాలం రావాలనీ, దానవత్వం సోవాలనీ, 

దోపిడీ ఆర్థిక అనమానతలూ _ దౌర్దన్యాలూ నశించాలనీ మహాకవి నిజంగానే” 

కోరుకున్నాడు ఆందుకోసం కలం వట్టాడు గళం విప్పాడు అన్నిరకాల 

సాహితీ (వ్మకియల్లోను తాను నిశ్వసించిందే విశ్వసించాడు రకరకాలుగా, 

చెప్పిన పతిసారీ సరికొ త్తరితిగా, పాతదానికన్నా భిన్నంగా ఒకే ఆశయాన్ని 

(వచారం చేశాడు సాధారంగా శ్రీశ్రీ మహ్మాపస్టాన గీతాలు ఉద్వెగపూరితమైన 
వవాహ సదృశమైన శెఠరీలో పరుగులు తీస్తుంటాయి పారకుని తమవెంట 

లా క్కాళ్ళి పోతాయి కానీ ఈ గేయం తైలిమ్మాతం అదికాదు ఇది ఇంకోరకం 

విలక్షణమైన శైలి 

నిజంగానే నిభిలలోకం 

నిండు హర్షం వహిస్తుందా? 

మానవాళికి నిజంగానే 

మంచికాలం రహిస్తుందా? 

నిజంగానే నిజంగానే 

నిఖిలలోకం హసిస్తుందా? 

దారుణ ద్వేషాగ్ని పెంచే 

దానవత్వం నశిస్తుందా? 

బానిసల సంకెళ్ళు బిగిసే 

పాడుకాలం లయిస్తుందా? 

సాధుసత్యపు సోదరత్యపు 

స్వాదుతత్వం జయిస్తుందా? 

మిశగతిలో (తిమ్మాతా చతుర్మాతా గణాల కలగలుపుతో గేయం 

సాగుతుంది. (హరిణగతి రగడలాగా) కాని ఈ గేయాన్ని నాలుగు పంక్తులలో 

2 నుహాపస్థానం (1975) పుట 69 



110 తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ 

రాయబడిన మంజుల వృషభగతి రగడగా తలపోయవచ్చు ((పాసలేకపోతే 

“మంజులి అంటారు) తృతీయగణాద్యక్షరం యతి. 

నిజంగానే నిఖిల లోకం నిండుహర్షం వహిస్తుందా 

మానవాళికి నిజంగానే మంచి కాలం రహిస్తుందా 

ఇలానే తక్కిన పాదాలు. 

లగం గగం లాంటి విలోమగణాలు (పయోగిస్తూ కూడ గతిలో ఒక 

రకమైన ఉద్దతిని శ్రీశ్రీ సాధించాడు. ఇంకో తీరుగా చెప్పాలంటే - నాలుగు 

పాదాల్లోను సమాన మాతలు కలిగిన ముత్యాలసరం ఇది. 

దేవీ |పసాడ్ విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న కళాశాలలో ఆరవ హాస్టల్ 

ఒకటుండేదట తెలుగువాళ్ళ కోసం ఆంధ మెస్ ఒకటి కొత్తగా తెరుస్తారని 

తెలిసిన సంతోషంలో ఆయన శ్రీశ్రీ నిజంగానే గేయానికి “ఆంధ మెస్” 

"పేరుతో పేరడీకరించాడు 

శ్రీశ్రీ గేయంలోని వస్తువుతో పోలిస్తే ఏమాాతం |పాధాన్యం లేని 

అల్బమైన వస్తువు పేరడీలో చోటు చేసుకుంది మాతృక సకల లోక సంకేమం 

కోసం పొందే ఆరాటం, ఆవేదన అయితే, మంచి రుచిగల తిండి దొరుకుతుందన్న 

ఆనందం పేరడీలో వస్తువు అయింది. 

నిజంగానే నిఖిల ఆంధం 

నిండు హర్షం వహిస్తుందా? 

భోజనానికి నిజంగానే 

భోగకాలం రహిస్తుందా? 

నిజంగానే నిజంగానే 

నిఖిల ఆంధం హసిస్తుందా? 

తినకముందే మొహంమ త్తే 

మోహన్దాల్ నశిస్తుందా? 

ఛందస్సులో మాతృకను చాలా వరకు ఆనుసరించింది, అక్కడక్కడ 

నియమోల్ప్దంఘనం కూడ జరిగింది. 



ఆధునిక కవిత్వంలో... iil 

“మోహన్దాల్ నకిస్తుందా'” అనడంలో (పధమార్దంలో ఒక మ్మాత 

తక్కువయింది. దాంతో సప్రమాతాకమైన మ్మిశగతి నడక దెబ్బతింది. 

(“మోహన్ దాలు నశిస్తుందా?' అని రాశాడేమో!) అట్టాగే శ్రీశ్రీ వతి రెండు 

పాదాల ఆద్యక్షరాలకు యతిమై[తి కూర్చాడు (మూడు పాదాలవరకు ) అందు 

వల్లనే మనకు మంజుల వృషభగతి రగడగా భావించే అవకాశం వచ్చింది. 

పేరడిలో కూడ మొదటి భాగం, రెండవ భాగంలోని మొదటి రెండు పంక్తులు 

ఆద్యక్ష్షరయతిమై[తి కలిగినవయ్యాయి 

తినకమందే మొహంమొత్తే 
చమూహన్ దాల్ నకిస్తుందా? 

అనడంతో ఆరంభవర్ణాలు విభిన్న మయ్యాయి శ్రీశ్రీ కూడ చివరిభాగంలో 

ఆ నియమాన్ని పాటించలేదు. 

జడలు విచ్చిన సుడులు రెచ్చిన నభ. నభ 

కడలి నృత్యం శమిస్తుందా? న గగ లగ (గగ 

నడుమ తడబడి, సడలి, ముడుగక న_ నల. న__నల 

పడవ తీరం |కమిస్తుందా? న_ గగ లగ గగ 

పేరడీలో కూడ 

పెరటి కోయిల కరకు కూతల న__భ__ నభ 

ఆరవభాష్యం శ మిస్తుందా న__ గగ లగ గగ 

కదిలు యిరికిన పరుపు నరకము న__నల._[ న నల 

మరచుకాలం [క మిస్తుందా న గగ లగ గగ 

[పతి రెండు పాదాల మొదటి వర్ణాలు పెవానిలో లాగా ఒకటి కాకుండా 

వేర్వేరు వేశాడు. సరిపాదాలు ఒకే గణ (కమం కలిగి ఉండగా బేసి పాదాలు 

భిన్నరీతిలో సాగాయి మాతృకలో ఉన్న ఈ లక్షణాలన్నీ యథాతథంగా 

పేరడీలో |పవేశించాయి మాతృకలో |పాసనియమం పాటించబడింది పేరడీలో 

లేదు మాత్చక చదివిన పారకుడు కవి భావాలకు, ఆకాంక్షలకు స్పందిస్తే పేరడి 

చదివి సరదాగా నవ్వుకొంటాడు. 
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'దేశచర్మితలు : 

మార్ (పపంచించిన గతి తార్కిక భౌతిక వాదానికి తెలుగు అక్ష 

రాకృతి శీతీ “జేఠకచర్మి తలు” 1 “The h:story of all hitherto existing 

Society 1s the history of class siusgles ” యావన్నరజాతి చరిత 

వర్గ సంఘర్షణ ఫలితమేనన్న మార్ సిద్దాంత సారాన్ని శ్రీశ్రీ - 

“పరస్పరం సంఘర్షించిన 

శక్తులతో చర్మితపునైను" 

అని ఒక్క. ముక్కలో చెప్పాడు కువ , గాంఖీర్యం, సారళ్యం పుణికిపుచ్చు 

కున్న వాకులివి “తెలుగువారి కీ గీతం ఒక వేదం. ఒక్కొక్క చరణం 

ఒకొ్క్కాక్కా బుక్కు... ఇందులోని మంతశ క్రి దివ్యమైనది ఒక దేశానికీ ఒక 

జాతికేగాక [పపంచ దేశాలకు జాతులకు ఈ గీతం ఒక బుక్కు చదివిన 

మనుష్యులను కలవర పరుస్తుంది మంతిస్తుంది ”* అని విజ్ఞులు (పస్తుతించారు. 

నంద్యాల (1947) లో జరిగిన ఒక సభలో చండ రాజేశ్వరరావు ఈ గేయాన్ని 

పాడితే సభికులంతా ఉత్సాహో, దేకాలలో ఊగిపోయారనీ స్థానిక జమీందారు 

ఆ పాటను పాడకుండా ఆపివేయడానికి పయత్నించాడనీ తెలుస్తుంది 3 

తరతరాల చరిితపట్ట, చార్మితక పరిణామాలపట్ట ఒక గంభీర మైన 

తాత్విక దృక్పథాన్ని “దేశ చరితలు” గేయంలో శ్రీశ్రీ ఆవిష్కరించాడు. వర్ష 

సమాజం ఎలా దోపిడీ చేస్తుందో బలవంతులు దుర్భల చాతిని ఎలా పీడిసారో 

నరహంతలు ఎలా ధరాధిపతులవుతారో వివరించి... 

మహ్మాపస్టానం (1975) పుటలు 73.75. 

రోణంకి అస్పలస్వామి వ్యాసం - శీతీ సన్మాన సంచిక పుట 45. 

3 చండ రాజేశ్వరరావు లేఖ స్ పుట 47. 

(ఈ రెండు డా॥ జి, చెన్న కెళవరెడ్డి ఆధునికాం్యధ గేయ కవిత్వం 

(1988) పుట 370 నుంచి ) 
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చిరకాలం జరిగిన మోసం 

బలవంతుల దౌర్దన్యాలూ 

ధనవంతుల పన్నాగాలూ 

ఇంకానా! ఇక "పె చెల్లవు. 

అని (శ్రీశ్రీ కంరో క్రిగా చెప్పాడు 

దేవ్మీపసాద్ ఏమా[తం [పాముఖ్యం లేని 'రోడ్డిను కవితా వస్తువు చేసి 

'డెశ చర్చితిలను పేరడీ చేశాడు. దేశ చరితలు ఎంత ఉద్వేగభరితంగా సాగు 

తుందో ఈ పేరడి కూడ అదే స్థాయిలో సాగుతుంది. కాని రెంటిలోనూ 

వస్తువుల్లో ఉండే చేడా ఆపారం. 

ఏ రోడు చరిత చూచినా 

ఏమున్నది గర్వకారణం? 

రహదార్హ చర్మిత సమస్తం 

ధూశిధూసర పరిన్య స్తం. 
ఇది పేరడీ ఆరంభం ప్రశ్న, దాని జవాబుతో మాతృక మొదలైనట్లే “పేరడీ 

కూడ మొదలయింది. ఓజఃపూరితమైన శైలితో సమాసోద్దతంగా రచన చేస్తూనే 

మధ్య మధ్యలో వ్యస్త పదాలతో తేల్చిపారేసే శైలిని శ్రీశ్రీ (ప్రవేశ పెట్టాడు. 

'పేరడీక ర్త దాన్ని బాగా అనుకరించాడు. 

నరజాతి చర్మిత సమస్తం 
పరస్పర హరణోద్యోగం 
నరజాతి చర్మిత సమస్తం 

రణర క్త [ప్రవాహ సిక్తం 

(పతిపాదం ఒక సమాసమే. విడి విడి పదాలు లేవు. దీనివల్ల ఒక వేగం 

సిద్దిస్తుంది. చసేరడీలో కూడ అదే లీవత, ఆ ఉద్వేగ మే (పదర్శితమయ్యాయి * 

రహదారి చర్మిత సమస్తం 

యాతాయాత జన సంయుక్తం 

రహదారి చర్మిత సమస్తం 
పధిక వాహన (వయాణ సిక్రం 

TSP.8 
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పేరడీరో విడివిడి పదాలు లేకుండా పాదమంతా ఒకే సమాసం 

(పయుక్షమైంది 

శ్రీ శ్రీ ఎంతో ఆవేశంతో. 

బీభత్స రస్మవధానం 

పిశాచగణ సమవాకారం 

అని చెప్పి, రచనాణెలిలో శిఖరారోహణం చేసి, పారకుల్ని తనతోపాటు 

ఉన్నతంగా తీసుకొ నివెళ్ళి అ వంటనే. 

నరజాతి చర్చిత సమ స్తం 

దర్శిదులను కాల్చుక తినడం 

అని వ్యస్త పదాలను (ప్రయోగించి రచనను, పారకులను కిందికి 
తెస్తాడు. ఇది రచనాపరమైన విశిష్టమైన సంవిధాన నై పుణ్యం. దేవీ (వసాద్ 

కూడా అదే తీ వస్థాయిలో. 

భూంకార గర్జిత దిగ్భాగం 

చ్మకాంగ జ్వలిత సమస్తాంగం 

అని ఉన్నతంగా తీసుకొని వెళ్ళి. 

రహదారి చరిత సమస్తం 

'పెజమ్మాలను పాడుచేయడం 

అని తేల్చిపారేసి, శ్రీ శ్రీ సంవిధాన నై పుణిలోకి వరకాయ [పవేశం 
చేఠాడు, 

“నరహంతకులు ధరాధిపతులై 
చర్మితమున పసిద్ది కెక్కిరి”' 

ఆని శశీ నరజాతి సహజ పరిణామాన్ని గతి తార్కిక భౌతిక వాదనా 
పటిమతో వ్యాఖ్యా నిస్తే. 

హె రోడ్డులు అకోకుశ 
8 చర్మ్శితమున (వణద్ధిక క్కాను. 
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అని దేవీ వసాదు రహదార్ల చర్మితకు హాస్య వ్యాఖ్యను సమకూరుస్తాడు 
కాని, జనసమ్మర్జ మైన హైరోడ్డులు నేడు (వయాణీకులకు అశోకుళ్శవలె గోచ 

రించడం లేదు. కోకదాయులుగా కనిపించి భయం గొల్పుతున్నాయి. రోడ్డు 
(ప్రమాదాలు, కాకుంటే జేబుదొంగతనాలు _ ఏదైతేనేం బాధతో గుండెపగిలి 

ఏడ్వడానికి అడుగుతీసి రోడ్డుమీద పెట్టామా. 

లారీరాజం, భారీ బస్సూ 

రోడ్డురోలర్ [బెన్గన్ కారీర్ 
(టాంకారూ ఏమైతేనేం 

ఒ త్తేయును టూత్పేస్టుల ట్యూబల్లే. 

ఆనాడు శ్రీశ్రీ మహాగంధీరంగా తన ఆదర్శాలను లోకానికి చేరువగా తీసుక 

వచ్చి. 

ఒక వ్య క్రిని మరొక్కవ్య కీ 

ఒక జాతిని వేరొక జాతీ 

పీడించే సాంఘిక ధర్మం 

ఇంకనా? ఇకయై సాగదు 

అని సమసమాజ శంఖారావం పూరిస్తే, పేరడికారుడు- 

ఒక కారును వేరొక కారూ 

ఒక బస్సును వేరొక లారీ 

చుంబించి ఆ తణమందున 

రూల్చన్నీ దాగును యెచ్చట? 

అని తన సందేహాన్ని బయట పెడ్తాడు. 

ఈ నడిఏథికి సంగరముందా? 

ఆ రహదారి వాలం బెంతుంద్? 

పోసిన రాళ్ళూ నడిపిన బళ్ళూ 

యివి కావోయి బాటల భాగ్యం 

అని ఆనవపర మైన, అ|పధానమైన విషయాలపై మనసు కేం దీకరించ 

వద్దంటాడు... 
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రహదారుల మధ్య దారిలో 

అగుపించే హంతకు లెవ్యరు? 

(పక్కన పెట్టిన రోలర్ కాదోయ్ 

దాన్ని (గుద్దిన బం డ్రెన్ని? 

ఇంకా ఈ సుదీర్ష గేయాన్ని ఆయన ఏ విధంగా ముగించాడో పరిశీలిద్దాం. 

ఏ గీతం? ఏ కాలంలో 

సాధించిన దీ పరిపూర్ణం? 

ఏ జలస్మూతం? ఏ “కలవింకం'? 

చూపించిరి ఈ వికటత్వం 

ఎగతాళుల ఈ [పతివింబం? 

ఈ భావం, ఈ కిష్కింధం 

ఈ భాష్యం, ఈ బాంధవ్యం 

శ్రీశ్రీ దేశచర్శితలు చదివి ఒక ఉద్వేగభరితమైన అనుభూతితో ఊగి 
పోతాం. దేవ్మీవసాద్ పేరడీ చదివి ఎంతో బాగా అనుకరించాడని హాయిగా నవ్వు 

కొంటాం. ఎంత గొప్ప సమాసాలున్నా ఎంత తర్కం కవిపించినా పారకులకు 

కలిగేది మ్మాతం నవ్వు తప్ప గాంభీర్యం కాదు. 

దేసి (వసాద్ హాస్య రచనల్లో “సం కాంతి కానుకలు" ఒకటి. ఇది 

వాచ్యంగా పేరడీ కాదు. మతిమరుపు వలన కానుకలు తారుమారు కావడంతో 

సంభవించిన పరిణామాల్ని హాస్య రసవ త్రరంగా చితిస్తుంది. 

కవికి సరధ్యానంతో వ్యూను పేరు జ్ఞాపకం లేకుంటే కవిగారి క్యాంప్ 

కరుకు అసలు వ్యూను ఉన్న ట్జై జ్ఞాపకం ఉండదు సంకాంతి సందర్భంగా 

చైనాబశారులో కొన్ని కానుకలు కొని తెచ్చి, వాటిని పంపమని క్యాంప్ క్రర్కు-కు 

1. ఆం (వ సార్వ్య్మతిక విశ్వవిద్యాలయం వారి బి. ఏ. ద్వితీయ సం॥రం 

తెలుగు పార్యగంథంలో మాచిరాజు రహదార్హు -పీరడిని పారంగా 

పెట్టారు దానికి కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి గారు చక్కని విశ్లేషణ, వరణ 

కూర్చారు 
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అప్పగించాడు కవి ఆ అద్వితీ యుడ. ఆ పరధ్యాన్న, విశ్వపరమసృష్టి కళాపర 
(బహ్మగాడు కానుకలు పంపాడు. అవి ఏవిధంగా చేరాయో గమనించండి: 

ఆ మవానసా వీథి విపాయసాన 

కారర్రికీ శుభ చందికాఖండ మనగ 

క్రీర్రి వరిఢవిల్లు వితంతుమూ ర్తికందె 

కెంపు రాకెట్టు వెండి కుంకంపు భరిణ! 

"సేతుబంధన వైఫల్య సిద్ది యందు 

ధంచి లాగిన రాము కోదండ దండ 

మట్టు వంగియున్న ట్టి తాతయ్య కందె 

నీలపుంజరీల పరికిణీల జంట! 

కీను మేరీ కళాశాల 'కేకి” నంచు 

పేరుగన్న ఆ లక్ష్మీకుమారి కందె 
పరిసర సఖీ జనాళి వ్మిభాంతి దనర 

విమల క్షవరంపు కత్తి షేవింగు (దివ! 

క్యాంపుక్తర్కు- పరధ్యానంతో అభాసుపాలొతాడు. కవికి కూడ ఆ నుతి 

మరుపే కాస్త తగిలి హాస్యంలో తలమున్కలయి జొచిత్యాన్ని మరచిపోయి 

పప్పులో కాలువేశాడు చూడండి _ వీరు తెచ్చినవి మూడు బహుమతులు. 
1. షేవింగ్ (బమ్ష, 2. పరికిణీల జంట, 3 కుంకుమ భరిణి. వాటిని ఇవ్వ 

దలుచుకున్నది ముగ్గురికి. 1. ముసలి తాతయ్య, 2. వితంతువు, 3. లతే 

కుమారి (ముత్తైదువ చేవింగు దిషును తాతయ్య కివ్వాలనుకున్నాడు పేచీ 

ఏమీ లేదు. కుంకుమ భరిణను లశ్షీ కుమారికి సమర్చిస్తాడని అనుకుండాం! మరి 
పరికిణీల జంటను వితంతువుకు ధరింపజేసి ఊరేగింపు జరిపిస్తాడా కవి? 

మాచిరాజు దేవీ వసాదు పేరడి కవితల గురించి సవివరంగా చర్చించాం. 

ఆయన పేరడీ కృషి క విత్యానికి మాత మే పరిమితం కాదు _ గద్యరచనలకు 

కూడ పేరడీ చేశాడు. అవి తర్వాత గమనిద్దాం. జమ 

“తెలుగు ఫిిబవరి 1998 నంచికలో (పచురితం. 



12. శ్రీశ్రీ 

మహాకవి శ్రీశ్రీ కలంలో పేరడీ విశిష్టమైన పోకడలు పోయింది, 
సరికొత్త వయ్యారాలను సంతరించుకొంది. (ప్రబంధ అవతారికలను అను 

కరించింది. శతక పద్యాలను వర్తమానానికి తెచ్చింది, సిరిసిరి మువ్యల సవ్యడు 

లను వినిపింపింది |పాసకీఉ లాడింది పదవైచితి, ఆర్థవైచికి, హాస్యలాస్యం, 

అధిషేప వికేవం శ్రీశ్రీ విగూషక కవిత్వంలో అడుగడుగున మనలను అల 

రిసాయి. ఆయన హాస్య కనిత్వమంతా 'సిపాలి” (1989) "పేరుతో గంథ 

రూపంలో వచ్చింది. 

స్వప్నంలో దేవతలు (పత్యకమై కవిని కావ్యం రాసి అంకితమివ్వమని 

ఆ ర్థించినట్టు మన కవులు రాస్తుంటారు. శీశీ దీనిని హేళన చేస్తాడు. ఒకనాటి 

రాతి శ్రీత్రీ “స్వప్నకుటీర ములల్లుకొ నుచు, తనలో తానే పకపక నవ్వుచు 

ఊహల షికార్లు ఫోదొడగిన కాలంలో (సీ పాలి. పుట 17) 

మును హరిహర నాథుడు తి 

క్క_నగారికి కలలదారి కన బడినళ్హే 
మన 'చ|కపాణి” రాణిం 
చెను నాదు స్వవ్నసీమ సిరిసిరిమువ్వా (పుట 17) 

ఈ స్వవ్నంలో సాకాత్క-_రించింది సర్వెశ్వరుడు కాదు . చందమామ 

పిక సంపాదక పరమేశ్వరుడు చక్రపాణి 

ఆనెనాతడిట్లు నన్లని 

“అనఘా, శ్రీ (1. నివాస, హాన విభాసా 

వినవయ్యా, సానుడివెడు 

చిని వలుకులు చి.త్రమలర సిరిసిరి మురళీ (పుట 18) 

నీకొక సిగరెట్టిస్తా 

నాకొక శతకమ్మురాని నయముగ నిమ్మా 

తె కాల స్థాయిగ స్ 

శ్రీ కావ్యము వరలునోయి నసి-సిరి భాయీ (వుట 18) 
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అని చ|కపాణి అర్థించాడట. గండ పెండేరాలు, చీని చీనాంబరాలు, 

అందలాలకు కాలం చెల్లింది. కృతికి సిగరెష్టే బహుకృతిగా తలంచే కాలంగా 

కల్పించడం |పబంధ వాజ్మ యంలోని కృతిభర్రలను గేలి చేయడమే 

నరవానర కిన్నర ఖే 

చరదానవ యక్ష సిద్ద సాధ్యాసాధ్యా 
తిరథ మహారథులు భవత్ 

స్థిర కీర్తిని పొగడుతారు సిరిసిరిగారూ (వుట. 18) 
అనడం ఢశీఢీ హేళనాత్మక [వవ కత్తికి (పతీకయే. 

భారద్వాజసగో[ తుడు 

వారబ్ద నిశ తాండవాడంబర మం 

జీరా రవాను రణన 

'స్మేరానన మూర్తి నీవు సింసింరావూ! (పుట 19) 

“వాగ్నూ్యూనత లేల? మహో 
(గాగ్ను్యుర్విధరము స్ అమృతహిమానీ 

రుగ్న్యగోధము నీవె, ఆ 

సృగ్నృత్య గురుండ నీవె” సిరిసిరి సుకవీ (పుట 19) 

“ఛవిమ్మదస వద్గతుల, చ 
దివెడు నుదారులకు హృదయతృష్ట శమింపన్ 

నవనవముగ శతకము (వా 

సివేయు” మని మాయమాయె సిరిసిరిమువ్వా (పుట 19) 

దుష్కర |పాసతో సమాసాడంబరంతో |పబంధశై లిని మరిపించేలా రాయడానికి 

కారణం వాటిపట్ట ఆరాధనాభావం కాదు _ అవహేశనార్థ మే. 

తర్వాత “ఇష్టదేవతాస్తుతి' పారంభమవుతుంది. ఇష్ట దేవతాస్తుతి అని 

శీర్షిక ఉన్నా ఏ దేవుణ్ణీ నుతించలేదు. తెనాలి రామకృష్ణుని, కవి చౌడప్పను, 

కూచిమంచి జగ్గకవిని, కృష్ణశాస్త్రిని వమనను | వస్తుతించాడు. శీఢీ దృష్టిలో 

కవులే దెవతలన్న మాట, [ కీణాభిరామం టెట్టిక సెట్టిని, కన్యాశుల్కం గిరిశాన్ని , 

సాక్షి జంఘాలశళాన్త్రిని, బారిస్టర్ పార్వతీశాన్ని, పేరడీ జరుక్ శాన్ర్రిని అభి 

నుతించాడు, 
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కథ |పారంభం అవుతుంది నిజానికి దీనిలో కథ లేదు. సిరిసిరిమువ్వ 

మకుటంతో నడిచిన శతకం మ్మాతమే ఇది. శ్రీరంగనీతులు, వైరాగ్య పద్దతి, 
మూర్ణపద్దతి మొదలైన శీర్షికలతో రాజకీయ సామాజిక ఇతరేతర ఆంకాల"పై 

విసుర్లు విసిరాడు. 

కోయకుమీ సౌరకాయలు 

వాయకుమీ నవలలని అవాకు చెవాకుల్ 

డాయకుమీ ఆరవఫిలిం 

చేయకుమీ చేబదుళ్ళు సిరసిరిమువ్వా (పుట 38) 

అని సుమతి శతక పద్యాన్ని విడంబించాడు సుమతి శతక పద్యంలో “ఏరకుమీ 

కసిగాయలు, దూరకుమీ బంధుజనుల' అన్నప్పుడు పద్య సౌందర్యం అంతా 

“కుమీ".. ఆని నాలుగు పాదాల్లో ఆ వృత్తి కావడంలో కేందీకృత మై ఉంది. 

శ్రీశ్రీ ఛందస్సుల హృదయాలు తెలిసినవాడు కావడంతో ఆ సొగసును పేరడి 

లోకి తీనుకొనిరాగలిగాడు. ఈ పద్యంలో సొరకాయ లకు వాచ్యార్థం లేదు. 

(ప్రగల్భాలు పలకడాన్ని సొరకాయలు కోయడంగా సంకేతించడం తెలుగు 

నుడికార విశేషం. సుమతి పద్యంలాగే ఆధునికావసరాలకు తగినట్టు సీత్యుప దేశం 

చేయడం పద్యంలో గమనించవచ్చు. నవలలన్నీ ఆవాకు చెవాకు లేనన్న ఆధి కేసం 

కూడ చూడవచ్చు 
ఎప్పుడు అడిగిన అప్పుడు 

కప్పెడు కాఫీ నాసంగగలిగెడు నుజనుల్ 

చొప్పడిన యూర నుండుము 

చొప్పడకున్నట్టి యూర చొరకుము మువ్వా (పుట 17) 

ఇది కూడా సుమతి శతక పద్యానికి పేరడియే అప్పిచ్చువాడు, 

వైద్యుడు, ఏరు, ద్విజుడు అందుబాటులో ఉండాలని పాచీనులు తలపోళారు 

ధనవంతుడికి అప్పిచ్చువానితోను, ఆరోగ్యవంతునికి వైద్యునిడోను అవసరం 

లేదు. ఏరు, ద్విజుడు ఆనలెవరికీ అవసరంలేని స్థితి ఈ కాలంలో ఏర్పడింది. 

కాని అందరికీ పొద్దునే లేవగానే ముఖం కడిగినా కడగకపోయినా “కాఫీ దేవత 
సాక్షాక్కురించవలసిందే నిత్య జీవితం కాఫీ పానంతో ప్రారంభం కాకుండా 

ఉండని స్థితి ఏర్పడింది. 
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కోత కాంతంలో ఫల్మ పతి కూడా చెప్పాడు: 

ఈ శతకం యెవరైనా 

చూసి, చదివి, (వాసి, పాడి సౌగసిన సిగరెట్ 

వాసనలకు కొదనండదు 

శ్రీవ కరుణ బలిమివలన సిరిసిరిమువ్వా (పుట 39) 

ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలగాలనీ; ప్ముతప్మాతాభివృద్ధి జరగాలనీ; 

పంటలు పండాలనీ, సర్వజనులు సుఖసౌఖ్యాలతో వర్చిల్లాలనీ ఆశించడం సంవ 

దాయం ఈ సిరిసిరిమువ్వ శతకం చదివినా, విన్నా, రాసినా సిగరెట్టు వాసన 

లకు గౌ“ _ండదా శం వికటత్వం, హేళన పాయం. 

జలసూ తం రుక్మిణీనాథ శాశ్ర్రి పేరుమీద శ్రీ శ్రీ “రుక్కు. దేశ్యర 

శతకంి చెప్పాడు. (కేవలం 19 పద్యాలే చెప్పాడు.) 

ద్విగుణీకృత క రరికా 

సిగరెట్ పొగరీకృతుండు, జిహ్వా గనటత్ 

భుగభుగ భుగాయితోజ్జ్వల 

రిగసా సగరీ గరీసరిగ సారుండున్ (పుట 39) 

సాధారణంగా కావ్యాల్లో కనిపించే షష్యంతాల పద్దతిలో ఓ పద్యం 
య ఛి లు 

రాళాడు. 

రుక్కునకు, ఆగహముగల 

ముక్కు_నకు, విచ్మిత భావముఖరిత వాణీ 
భాక్కునకున్ , తెగవాగెడి 

డొక్కునకున్ సాటిలేని డుబడుక్కుువకున్ (పుట 39) 

షష్ట్యంతాలు ఎప్పుడూ |వశంసాత్మకంగా ఉంటాయి. ఆ తీరుకు విక 

టంగా వచ్చిందే ఈ పద్యం. రుక్కు. చేశ ర శతకం “జరూి అన్న మకుటంతో 

సాగుంది. *గురూ1ి శబ్దం స్పురించేలా “జరూ!” ఆని శ్రీశ్రీ జరుక్ శా స్ర్రిని సంబో 

ధించాడు అట్టాగే (ఆవంత్స) నోమనసుందర్ను దోమసుందవర్ (పుట 45 ఆనడం 

పురోభివ్యద్దిని తిరోభివృద్దిగా మార్చేయడం; భొలిమంత ఛివరామక్సష్ణను చిలి 
యల యె ఛా మ ర 

ముంత ల శివరామకృష్ణ (పుట 45) గా మార్చతం హాస్యానుకరణంలో భాగమే, 
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ఇంకా ఘోరంగా అసహ్యంగా ఆర్నుదను రోమఎక్ష్మీపతి అనడం అధమ తరగ 

తికి చెందిన అవహాస్యానుకరణం. 

పదాలను పేరడీకరించడానికి వీటిని నిదర్శనాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

ఏవి తల్లీ నిరుడు కురిసిన 

హిమసమూ హూములు 

కాళిదాస మహో కవీందుని 

కవన వాహినిలో కరంగిన 

ఉజ్జయిని నేడెక్క_డమ్మా 

ఉంది చూపించు 

పసిడి రెక్క_లు విసిరి కాలం 

పారిపోయిన జూడలేవి? 

ఏవి తల్లీ నిరుడు కురిసిన 

హిమ సమూహములు 

శ్రీశ్రీ రాసిన సిద్ద గీతాలలో ఇదొకటి ఈ గీతానికి శీశ్రీయే 

1955 లో ఆంధ పదేశ్ లో జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల సందర్భంగా పేరడీ 

రాశాడు, కొంత రాజకీయ నేపథ్యం తెలుసుకొంటేనే ఈ గేయం సుబోధక 

మవుతుంది. 

ఆంధకేసరి టంగుటూరి |పకాశం పంతులు మం్మతివర్షం 1954 నవం 

బర్లో పశనరైంది దాంతో రాష్ట్ర్రవతిపాలన ఏర్పడింది. 1955 జూన్ 4 న 

మధ్యంతర ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్టులు అధికారాన్ని 

హస్తగతం చెనుకోగలరని అందరూ ఊహించారు. కమ్యూనిస్టులు గెలిస్తే 

ఎవరెవరు మంతివర్గంలో ఉండాలో కూడ నిర్ణయించుకొన్నారు. థీ, కొడవటి 

గంటి మొ॥ వామపక్ష. రచయితలంతా కద్యూనిసులవై పు, తదితర రచయిత 

లంతా కాం గెనువైపు ఎన్నికల [(వపచారంతో దిగారు ఆం్యధప( తిక కాం గెను 

తరపున వకాల్తా పుచ్చుకొంది. దేవులపల్లి, పాలగుమ్మి పద్మరాజు, పిలకా 

గణపతిశాస్త్రి మొ రచయితలంతా కమ్యూనిస్టులకు వ తిలేరంగా సంతకాల 
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ఉద్యమం నిర్యహించడమే కాకుండా శ్రీశ్రీ మీద త్మీవమైన వ్యతిరేక |వచారం 

చేశారు అధికార పీరమే దక్కుతుందని ఆశించిన కమ్యూనిస్ట సులకు ఎన్నికల 

ఫలితాలు చెంప పెట్టు పెట్టినట్టయింది. మాకినేని బసవ పున్నయ్య, తరిమెల 

నాగిలెడ్డి, మోటూరి హనుమంతరావు, చండ రాజేశ్వరరావు లాంటి [ప్రముఖ 

కమూూసిస్టు నేతలందరు ఓటమిని చవిచూశారు. శ్రీశ్రీకి మతి చలించింది. ఈ నేవ 

థ్యంలో శీథ్రీ టా తల్లీ నిరుడు కురిసిన హమ సమూపహాములు (ఈ ఆర్థం 

వచ్చేలా | ఫెంచిలో శీర్షిక పెట్టాడు) అనే శీర్షికతో కాం| గెసును సమర్థించిన 

రచయితలను విమర్శిస్తూ రాసిన కవిత ఇది. 

ఏరి తల్టీ నిరుడు మురిసిన 

ఇనప రచయితలు 

కృష్ణశాస్త్ర పుటుష్ట9 పక్షీ 

దారి తప్పిన నారిబాబూ 

పైంజు ఫెటరు పాపరాజూ 

పలక రెంచేత? 

(పజాస్వామ్యపు సెళ్ళికోసం 

పండితా నారాధ్యుడాడిన 

వంద కల్లల పంది పిల్లల 

ఆంధ వ|తిక ఎక్కడమ్మా? 

ఎక్కడమ్మా ఎలక గొంతుక 

పిలక కాస్తు9ల పనికిమాలిన 

తలకు మించిన వెలకు తగ్గిన 

రణగొణ ధ్వనులు 

ఏవితల్సీ నిరుడు మురిసిన 

హిమ సమూహములు (పుట 82) 

మాతృకానుసారియై మిిశగతిలోనే ఈ గేయం నడిచింది రచయిత 
దృష్టిలో ఇనవరచయి తలం టే తుప్పు పట్టిన భావాలు గలవారని కాబోలు! ఊఉ ష్ట్ర 

పశ (OSTRICH) ఇసుకలో తలముంచి వడుకొనే లక్షణం గలది అంటే 

కృష్ణకాన్రి వర్తమాన భావాలని గహించ లేక ఉష్ట9వక్షిలా గా తన లోకంలో 
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తాను జీవిస్తున్నాడని తలచవచ్చు మరోచోట కూడ శ్రీశ్రీ కృష్ణకాస్రిని 'శాష్ట్ర 
కృశ్ర్రి విష్పరించు చారువేదనా రోగమ్'” (పుట 75) అని చమత్కరించాడు. 

శ్రీరంగం నారాయణబాబును దారి తప్పినవానిగా చ్మితించాడు. *గాలివాని 

(1948) కథ రాసి తెలుగు కథానికకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి తెచ్చిపెట్టిన పాల 

గుమ్మి పద్మ రాజును ప్రజా ఘైటర్ పాపసరాజుగా చమత్కరించాడు, కమ్యూనిస్టు 

లకు వ్యతిరేకంగా ఆంధవ్మతిక ద్యారా |వచారం చెసిన పండితారాధ్యుల 

నాగేశ్వరరావు; ఎలుక కీచుమన్నట్లుగా మాట్లాడే పిలకా గణపతికాన్రి కూడా 

ఈ గేయంలో పరామర్శింపబడ్డారు. 

శ్రీశ్రీ రాజకీయాల సుడిగుండంలో తలమునకలవుతూ ఆవేశంతో గాలి 

వాటంగా చెప్పిన అధికేపాత్మక పేరడీలు ఇవి. శ్రీశ్రీయే కృష్ణ ళాత్ర్రిని 

శ్రీరంగం నారాయణ బాబును పాలగుమ్మి పద్మరాజును |పశంసించిన సంద 

ర్భాలు కనిపిస్తాయి. 

శీత్రీ రాసిన “నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహములు గేయానికి 

తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల సందర్భంగా ఆర్ముద; చొప్పక ట్ల చం దమౌళి, 

అబ్బూరి పేరడీలు రాశారు. జ 

83. 7. 1982 ఆంధ(పథ నప తకలీ కొంతభాగం వచురితం, 



18. వొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు 

మలితరంలో జొన్న విత్తుల రామలింగేశ్వరరావు కవితారంగంలో పేరడీని 

బాగా సాధన చేశాడు. ఎక్కువగా శ్రీశ్రీ కవితలను విడంబించాడు. శ్రీశ్రీ 

జయభేరికి *“గుండుఖేరి పేరుతోను; 'పతిజ్ఞికు “(వతిష్ట' పేరుతోను; “మహా 
(పస్థానంికు మహా (పతిష్టానం' కరుతోను; “అవతారంికు “అవసరం పేరు 

తోను పేరడీలు రచించాడు, ఇంకా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్ర “ఏల _పేమింతును? 

గేయానికి “సందియం' పేరుతోను; ఆర్ముద ‘నీవు నన్ను | పేమిస్తేికు “వీ.బూ.దే' 
చసేరుతోను, గురజాడ 'దేశళభ క్రి'కి “యథాశ క్రి” సేరుతోను పేరడీలు రచించాడు.! 

శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో సాధారణంగా కనిపించే ఉద్వేగ పూరితమైన శబ్ద 

సంయోజనం, వాక్య సంయోజనాలకు చక్కటి నిదర్శనం ఆయన రాసిన 

“పతిజ్ఞ' గేయం ఈ గేయంలో భావం, భాష, ఛందస్సు ముప్పేటలా పెన 

వేసుకొనిపోయాయి. మార్ సిద్దాంతసారం ఈ గేయండ్వారా కవితాత్మకంగా 

తెలుగులో జాలువారిండి 

పొలాల నన్నీ 

హలాల దున్ని 

ఇలా తలంలో హేమం పండగ 

జగానికంతా సౌఖ్యం నిండ గజి 

ప ఉదాహరణలో మూడు పొదాలళోను జగణం తర్వాత 'గగిను 

వరుసగా వయోగించడం వల్లను, మొదటి రెండు పాదాలతోను చివర వరుసగా 

రెండు గురువులు |వయోగించి, మూడోపాదం చివర వరుసగా రెండు లఘువులు 

PY I 3 శక. కమల వనన మననం రాని. చలన ంలాకల.. అకారక కుకా వారల. కల. పంవాతాణ. రానని ల్లు కాన ల వలా సంక్రడులక.. అరయ నారా. అనాంవితితతను వాలినా పతాంరలార Tn! గ మా -రాడావునషంాంలాల. “వునా _ ur బాలా 

1. జొన్నవిత్తుల పేరడీ గేయాల ప్రచురణ వివరాలను (గంథాంతంలో 

ఇచ్చిన నూచికలో చూడగలరు. 

ణి మహా(పస్థానం (1975) ఫుట 3౩3 
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పయోగించడం వల్లను గేయం నడకలో మంచి తూగు వచ్చింది. మూడో 
పాదంలో చివర _హస్వాక్షరాల పయోగం వల్ల ఒక కుదుపు వచ్చింది. ఆను 

(పాసలు, ఆంత్యపాసలు, గుర్వక్షర బాహుళ్యం, మూడో పాదంలో అనుస్వార 

ఆవృత్తి _ ఇవన్నీ నడక అందాన్ని ఇనుమడింపజేయడంలో కలిసి వచ్చినాయి 

ఈ గేయంలో పాదాలన్నీ ఈ విధంగానే చాలావరకు జగణాల తోనే ఆరంభం 

కావడం వల్ల నడకకు ఎక్కడలేని |పౌఢిమ, దఢిమ చేకూ దినాయి” కే 

జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు మాతా సంఖ్య సమానంగా క 

గురులఘు [కమం మాతం అక్కడక్కడ మారుస్తూ "పిరడీ రచించాడు. (వ 

గేయాన్ని వూర్తిగా పేరడి చేయలేదు 

స్తూ 
చిజ 

(ప 

అవాకులన్నీ 

చవాకులన్నీ 

మహరచనలై మహిలో నిండగ- 
ఎగబడి చదివే పారకులుండగ _ 

విరామ మెరుగక వర్మిశమిస్తు 

అహోరా[తులూ అవే రచిస్తూ 

ప్రసిద్దికెక్కే_ క విపుంగవులకు 
వారికి జరిపే సమ్మానాలకు 

విరుదుల మాలకు 

దుళ్శాలువలకు 

కరతాళాలకు ఖరీదు లేదోయ్? 

పారకులు కోరుతున్న వే మేం రచిస్తున్నామని దబాయిస్తు పాశ్చాత్య నవల 

లను దొంగచాటుగా అనువాదం చేన్తూ సెక్సు, కై90, హారర్ లతో పారకులలో 

ఉద్వేగాలను రచ్చగొట్టి క్రీద్ది, ధనం కొ జైస్తున్న పీఠ రచయితలు కోకొల్పలు 

1. డా! జి. చెన్నకేశవరెడ్డి. ఆధునికాంధ గేయ క విత్వం (1988) 

పుట 400. 

2 ఆంధజ్యోతి వారవ్యతిక 115.1984. 



ఆధునిక కవిత్వంలో 127 

వారికి జరిగే సన్మానాలను, వారి రచనల తీరుతెన్నులను అధిక్షేపిన్తూ [వయోజ 

నాత్మకంగా వెలువడిన పేరడి ఇది. నవలలు రాయడం,సీరియల్స్గా |వచురింప 

జేయడం (ఒక్క రచయితయే ఏకకాలంలో రెండు మూడు సీరియల్స్ రాయడం, 
ఈ మధ్య "పేరుమోసిన రచయితలు ఇతరుల చేత రాయించి తమ పేరు మీద 

(పక టించుకొంటున్నారని, “ఘోస్ట్ రైటర్స్'ను పోషిస్తున్నారని కూడ వార్తలు 

వినవస్తున్నాయి) వాటిని తెలుగులో సినిమాలుగా తీయడం; ఆదృష్టం బాగుండి 

లాభాలు వస్తే హిందీలో తీయడం నేడు జరుగుతు స్థితి, దీనిని ఖండించ 

డానికి జొన్నవిత్తుల శ్రీశ్రీ గేయాన్ని సాధనంగా వాడుకొన్నాడు. 

నరాల బిగువూ 

కరాల సత్తువ 

నవలల వర్షం కురిపించాలని 

అవి సినిమాగా తీయింవాలని 

నవలల రచనల కార్థానాలను 

[పారంభిస్తూ 

తెగ్మవా(య్యి)స్తూ 

ఆంధ పారకుల అలరించే యీ 

అశేష రచనా విశేషమందున 

సహజత్వానికి 

సరళత్వానికి 

నవరసాలకూ కథాంశాలకూ 

డిమాండు తగ్గే సూచన లేదోయ్! 

ఈ విధంగా శ్రీశ్రీ గేయాలకు ఎంతో సమర్దంగా జొన్నవిత్తుల పేరడి 
చేశాడు. అన్నీ గొప్పవే ఒక్కటి మాతం మచ్చుకు వివరించడమైంది. 

నేను సైతం 

తెలజుటుకు 
ళ్ రు 

నల్రరంగును కొనుక్కొా-చ్చాను 

1 ఆంధజ్యోతి వారహతిక 11.5.19054. 
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నేను సైతం 

నల్రరంగును 

తెల్పజుట్టుకి రాసిదువ్వాను. 

యింత చేసీ 

యింత క్రితమే 

తిరువతయ్యకు జుట్టునిచ్చాను క్షే 

అని శీడీ “జయశేరి'ని జొన్నవిత్తుల “గండు భేది*గా మార్చేశాడు. 

ఆరే |పకాశం 
ఒరే గణేశం 

ఆకలి లోకం పిలిచింది. 

పదండి ముందుకు 

పదండి తిండికి 

పోదాం పోదాం హోటల్ క? 

అని శ్రీశ్రీ మహ్మావస్థాన గీతాన్ని హోటల్ దిశగా జొన్నవిత్తుల నడిపించాడు 

'సీవు నన్ను | పేమిస్తే' అనే ఆర్ముద గీతానికి జొన్నవిత్తుల ఒక మంతి 

అజ్ఞానానికి అన్వయించి "పేరడీ చేశాడు 

మీరు నాకు ఓటేస్తే 
మెజారిటీ వీడిదే 

మంతి పదవి నాకొ స్తే 

మీకు మటుకు బూడిదే! 

నాకు తెలిసినంతలో 

దున్నపోతు ఆడదే 

ఎవడన్నా కాదంటే 

వాడు అడ్డగాడిదే 

సభతోపంఎ వరార్చుం టే 

నాకు గాఢ స్మిదలే 

సంతకాలు పెటమం టే 
రు 

1 ఆంధడజ్యోతి దారవ్యతిక 24.12.82 

ర ఆంధజ్యోతి వారప్మతిక 7.10.84 (దీపావళి (పత్యేక సంచిక) 
న. 

3 ఆం ధజ్యోతి వార ప (తిక 176.52. 



ఆధునిక కవిత్వంలో | 

సొరభం : 

సౌరభము తేల చిమ్ము బుష్ప్మవజంబు? 

చందికలనేల వెదజల్లు జందమావ? 

ఏల సలిలంబు పాలు? గాడ్వేల విసురు 

ఏల నా హృదయంబు |పేమించు నిన్ను ?1 

ఈ పద్యంలో సేర్కొ_న్న పుష్టం, చందమామ, నీరు, గారి మున్నగు 

దృష్టాంతాలు _పేమించడం అనే కార్యాన్ని సమర్ధించడం కోసం తేబడినవి. 

దృష్టాంతాలస్నీ సహజ ధర్మాలు కలిగిశవ (పేమించడం కూడ ఒకానొక 

సహజ ధర్మం అవి ఎంత సహజ సిద్దమైనవో కవు (పేమ కూడ అంతే సహజ 

సిద్దమైన అంశం ఒక సహజ షృకియను సమర్థించడానికి సహజధర్మాలు 

గలిగిన వాటిని దృష్టాంతాలుగా కృష్ణ శాన్త్రి తీసుకొని వచ్చి కార్యకారణ సంబం 

ధాన్ని పద్యంలో సమకూర్చాడు. _పళశ్నార్దకరూపంలో షద్య నిర్మాణం కొన 

సాగించాడు 

జరర రసమేల సవియించు ఉరర గంధి? 

అడవిలో యేల నివసించు నడవి వంది? 

ఏల పిచికుక),_ కరుచు? కాకేల యరుచు 

ఏల తలమీద వెండుకలిన్ని మొలుచు?8 

ఇది జొన్న విత్తుల రామలింగెశ్వురరావు "పేరడీ “సందియం.' మాతృకలాగే 

(వశ్నార్థకాలతో పేరడీ సాగింది మాతృకలోలాగే సహజధర్మాలు గలవాటినే 

"పేరడీస్టు గహించాడు. జరర్య్గంధి సవించడం, అడవిపంది ఆడవిలోనే 

నివసించడం, పిచ్చికుక్క కరవడం, కాకి ఆరవడం ఇవన్నీ సహజ ధర్మాలు. 

వరుసగా ఒకదాని వెనుక ఒకటి మూలంలో ఎలా ఉన్నాయో సరిగ్గా పొల్లు 

1 కృష్టపక్షము (1988) పుట 30 

2 ఆం|ధజ్యోతి వారప తిక 8.4.83 

TSP.9 
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పోకుండా ఆలాగే కూర్చాడు. మొదటి రెండు పాదాల్లో ఒకొ్కొా-క్క. దృష్టాంతం, 

మూడో పాదంలో రెండు దృష్టాంతాలు, మొదటి రెండు పాదాల్లో చివరలో కర్తలు 

(పుష్ప వజంబు, జరర[గంధి, చందమామ, ఆడవి), మొదట్లో ఫలితాలు 

(సౌరభము, జరర రసం, చందికలు, అడవి), మధ్యలో |కియలు (చిమ్ము వ 

(సవియించు, వెదజల్లు, నివసించు) మూడో పాదంలో మాతృక (పశ్నార్ధకంతో 

(పారంభమై సాగిపోతే పేరడీ కూడ అలాగే కొనసాగింది. కృష్ణళాశ్త్రని 

హేళనాత్మకంగా అనుకరించడంతో ఈ వద్యం పేరడీగా విజయవంతమైంది. 

కాని మాతృకలో “_పేమించడంి అనే సహజ ధర్మాన్ని సమర్ధించడం 

కోసం అంటే ఒక నిర్మాణాత్మక మయిన |పయోజనాన్ని అశించి దృష్టాంతాలు 

సంకల్ప పూర్య్ణక ౦గా కూర్చడం జరిగింది కాని పేరడీలోని దృష్టాంతాలు 

దేనికోసం తీసుకొని రాబడ్డాయి? దేనిని సమర్థిస్తున్నాయి? “తలమీద వెండుకలు” 

మొలవడానికా? అంటే అదీకాదు. “తలమీద వెండుకలు' రావడంకూడ ఒక 

దృష్టాంత మే. పేరడీలో లక్ష్య రహితంగా దృష్టాంతాల పరంపర కూర్చడంతో, 

ఏదో ఒక దానిని సమ ర్థిస్తున్నట్లు లేకపోవడంతో వాటివల్ల రచయిత సాధించిన 

[ప్రయోజనం అనేది లేకుండాపోయింది అన్ని విధాల ఇది చక్కటి "పేరడీ 

అయినా చందునితో మచ్చలాగా ఈ లోవం ఉందని మాతం చెప్పక తప్పదు 

షు 



14. భాగవతుల సు బహ్మ్మణ్యం 

నాక్కొా-ంచెం నమ్మకమివ్వు! 

కొండలు పిండి కొ బ్రేస్తాను 
చితికిన టొమాటోలాంటి సూర్యుజ్ద 
ఆరిన అప్పడం లాంటి చందుణ్ణి 

ఆకాశపు ఎంగిలి పశ్ళింలోంచి నెష్టిస్తాను! 

నాదగు బాహుబంధనంలో ఈ విశాల (బహ్మాండాన్ని చుక్తుస్తాను! 

నిస్సహాయ మానవేయుని నొసటి వాలు 

ఒక్క. కలంపోటుతోటి కొ శ్రేస్తాను, 

జీవిత సభాభవన ద్వారం నుంచి 
అన్యాయాన్ని, అ్మకమాన్ని మెడ బెట్టి గం చెస్తాను 

ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో చేసేస్తాను 1 

ఆలూరి బైరాగి రాసిన (సిద్ద కవితల్లో ఇదొకటి. ఆధునిక జీవితంలో 

'పతి అంగం వ్యాపారాత్మకమై పోయింది. పతి విషయాన్ని “డబ్బు” తోనూ, 

పయోజనంి'తోనూ తూచడ మెక్కు_వయిపోయింది ఎదుటి వ్యక్తికి నమస్కారం 

పెట్టాడం టే గౌరవిస్తున్నాడని భావం కాకుండా ఏదో ఆశిస్తున్నాడన్న భావం 

మదిలో మెదలుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య, గురుజన బంధు మితుల మధ్య 

_పేమ, వాత్సల్యం, విశ్వాసం, ఆదరణ కరువై పోయాయి మనిషి తన నీడను 

తానే నమ్మలేక పోతున్నాడు వరస్పర విశ్వాసరాహిత్యంతో పపంచ యుద్దా 

లకు ఆయత్తమైపోతూ విశ్వనృష్టికే ఘాతం కలిగిస్తున్న నేటి తరుణంలో 

ఆలూరి బైరాగి ఆత్మవిశ్వాసం, దాని _పయోజనాన్ని చితీకరిస్తూ రచించిన 

వచన కవిత ఇది. 

1. “నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు” (పారం) సార్వ! తిక విశ్వవిద్యాలయం 

బిఏ ద్వితీయ సం॥రం తెలుగు పార్య గంథం (1986) పుటలు 101 

102 
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“చేయగల'ననే నమ్మకం ఉంటే ఎలాంటి మహత్కార్యాలనైన సునా 

యాసంగా సాధించగలం కొండలు పిండి కొట్టడ మేకాదు నూర్యచం దుల గతిని 

కూడ మార్చవచ్చు ఏదో అష్టకష్టాలు పడికాదు. భోజనం చేస్తున్న పుడు చితికిన 

టమాటలను, అప్పడాలను ఎంగిలి పశ్శెంలోంచి తీసి పక్కకు పెట్టినంత సులు 

వుగా సునాయాసంగా సూర్య చందులను మార్చవచ్చు అలాగే అన్యాయాలను, 

ఆకమాలను, నొసటిరాతలను ఛేదించవచ్చు_ సాధించగలనన్న “నమ్మకం” పరి 
పూర్ణంగా ఉంటే ఈ విధంగా “జై రాగి” కవిత నమ్మకంకోసం అర్ధింపు, నమ్మకం 

చిక్కాక కలిగే వరిస్థితి, నమ్మకం లేకుంటే కలిగే దుస్థితి అనే మూడు విభాగా 
లుగా కొనసాగుతుంచి 

దీనికి భాగవతుల స్యుబహ్మణ్యం వ జపాణి కలం "పేరుతో “నాక్కూడ 

చిరు ఛాన్సివ్వు* అని పేరడి చేళాడు 

నాక్కూడా ఓ చిరుఛాన్సివ్వు! కోతలు దండిగ కోసేస్తాను 

ఆతుకుల బొంతలాంటి జీవితాన్ని 

జారిన ఆదృష్టంలాంటి ఈ తరాన్ని 

ఆవకాశపు అంచుల వలయాన క్చేస్తాను 

ఆనాదిగా అంతుచిక్కని ఈ మానవాళి దైన్యాలన్నీ 

రేపే మట్టు పెప్రేస్తాను 

ధీతహరిణ మానినీమణి రా తింబగళ్ళు 

ఒకగాలాగ తిరగ్గలిగే చట్టం కట్టిస్తాను 

భావనారమ్య మందిర ంలోంచి 

ఛాందసాల్ని దురూహల్ని వెడల గొర్షైస్తాను 

ఇంకెన్నో, ఎన్నెన్నో కోస్తాను, కాని ఒక్కాటి- 

నాకూ్కూడా ఓ చిరుభాన్సివ్వు 1 

మాతృకలో నమ్మ కాన్ని అ ర్థించడం ఒక మహత్రర ఆశయ సాధన 

కోసం పేరడీలో కోతలు కోయడం కోనం చిరుభాన్సడగడం. కోతలు కోయ 

1 మయూరి వారవతిక _ 27.86.1088 
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డానికి ఏమా(తం ఒళ్ళు, మనస్సు కష్ట పెట్టుకోనక్క- ర్రేదు కాని నమ్మకం 

కుదరాలంటే మనస్సు నలగాలి. సమాధానపడాలి మానవాళి దైన్యాల్ని 

రూపుమాపుతానన్న, త్ర్రీలు ర్మాతింఒగళ్ళు స్వేచ్చగా తిరిగేలా గ చేస్తానన్న, 

ఛాందసాల్ని తొలగి స్తానన్న వ్ ఇవన్నీ నాధీంచథానికి 'చిరుభాన్ఫ్సు అడగడం 

లేదు 'పేరడీకర్త పైవన్నీ సాధిస్తానని కోతలు కోయడానికి చిన్న అవకాశం 
ఇవ్యమంటున్నాడు 

ఇంటింటా గగనకుసుమాలు మూడువూవులుగ 

నందన నికుంజాల్లోని అమృతఫలాలు ఆరుకాయలుగా 

పూయిసాను, కాయిస్తాను 

నమ్మకం ఆనేది ఉంచే ఒక అసంభవాన్ని సంభవంగా ఎలా మార్చేయగలడో 
చెప్పడానికి బైరాగి చూపిన నిదర్శనమిది గగనకుసుమం అంటేనే శూన్యం, 
అటువంటి శూన్యంనుండి 'మూడు పూవులు” పూయిసాడట. అసలు పైపాదంలో 

ఒక రకమైన “ఆ స్రవ్యస్తత' ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకొని రాబడింది. అసంభ 

వాన్ని సూచించడం, చ్మితించడం ఈ “అ స్తవ్య నతిను కల్పించడంలోని (పయో 

జనం. 

1. మొదలే గగన కుసుమాలు... ఏవై తేనేం ఆవి పూలు 

2. మూడు వూవులుగ వూయిసాడు... ముందే వికసించిన వూలను మళ్ళీ 

పూలుగ పూయించడమేమిటి? 

3 ఆ పూలే కాయలు కాయాలి. తర్వాత వండ్లు కావాలి. ఇది |క్రమపరి 

కామం కాని పూల |పస క్తి అక్కడికే ఆగిపోయింది. 

4. అమృతఫలాలు ఆరుకాయలుగ కాయిసాను. కాయలు పళ్ళు కాకుండా, 

పళ్ళనే కాయలుగ కాయిసాడట ఈ వ్యత్య స్తం (పకృతివై పరీత్యం. 

ఈ పదచ్చితణమంతా పరితల నాకట్టుకొంటుంది దీనికి తగినట్టుగా 

సుృుబహ్మణ్యం పేరడీ ఉంది. 

ఊరూరా దోమలమందు మూడేసి [(డమ్ములుగ 

మురికివాడల ముంగిళ్ళందు ఆరేసి బాల్బీలుగ 

పోయిస్తాను, వాం పేస్తాను. 
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దోమల మందు |పస్తావన చూడగానే పకాలున నవ్వేస్తాం నిర్మాణంలో 

పూర్తిగా మాతృకను అనుసరించింది మాతృకలో మూడు పాదాల్లో వరుసగా 
మొదటి పాదంలో ఒక విషయం (పూలు) రెండవ పాదంలో ఒక విషయం 

(కాయలు) చెప్పబడ్డాయి మూడో పాదంలో పె రెంటికి సంబంధించిన సమాపక 

[క్రియలు [కమంగా వేయబడ్డాయి సేరడీలోను అలాగే ఉన్నాయి. ఈ పేరడీలో 

కూడా ఒక అందమైన 'అస్తవ్య స్తత” ఉంది. మొదట ఎవరైనా తక్కువ పోసి 
చాలకపోతే ఎక్కువ పోస్తారు కాని పేరడిలో మూడేసి |డమ్ములుగ దోమల 
మందు పోయిసాడట ఆ తర్వాత ఆరేసి బాల్చీలుగ ఒం పేస్తాడట. 

నమ్మకం లేని బొందె, ఖాళీ సిగరెట్టు టిన్ను 

నమ్మకం లేని హృదయం, పుల్లలు లేని అగ్గి పెపై 

నమ్మకం లేసి (బతుకు, కాలిన సిగరెట్టు బూది 

అన్నీ ఉన్నప్పటికీ నమ్మకమొకటిలేని ఎడల |బతుకువమ్ము. నమ్మకం 

లేని [బతుకు ఎంత దుస్థితిలో ఉంటుందో బైరాగి ఏ మాతం అస్పష్టతకు 

లోనుకాకుండా, లోనుచేయకుండా సూటిగా చెప్పాడు ఖాళీ సిగరెట్టు టిన్ను, 

పుల్లలు లేని అగ్గి పెస్టై, కాలిన సిగరెట్టు బూది అని నూతన pre 

సాయంతో నమ్మకంలేని స్ధితి ఎంత సారహీనమైందో చితించాడు. పేరడీ కర్త 

కూడ. 

ఛాన్సు వమ్మాతంలేని “లై పు” శుద్ద వేస్టుబాక్సు 
ఛాన్సు ఏమాతంలేని *“పూపు” పరమబోరుకొట్టు 

ఛాన్సు ఏమ్మాతంలేని పు బహుకారిన్య పు బండరాయి 

అన్నీ ఉన్నాకూడ అవకాశ మ్మొ కటిలేని ఎడల చేదునవ్వు. 

ఇందులో మాతృకలాగే పతిపాదం రెండు భాగాలుగా విభ కమె ఉంది 

పతిపాదం మొదటి భాగంలో ఛాన్సు లేని లైఫు, వూపు, షేపు మొ॥ చెప్ప 

బడగా రెండవ భాగంలో వాటి ఉపమానాలున్నాయి మాతృకలోను వూర్వార్ద 

భాగం నమ్మకంలేని బొందె, హృదయం, |బతుకు చెప్పబడగా రెండవ భాగంలో 

వాటి ఉపమానాలున్నాయి ఒక్ళ- రెండవ పాదంలో మాతం పేరడీలో 

అజ్మాగ త్త చోటు చేసుకొంది “నమ్మకంలేని హృదయం'*పుల్పలు లేని అగ్గి పెక్టై' 

అని ఒక నామవాచకంతో సామ్యం చెప్పినపుడు పేరడీలో కూడ అలాగే ఒక 
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నామవాచకంతో సామ్యం చెప్పవలసిన ఆవసరం ఉండి. తక్కిన పాదాటో 
ఛా. 

ఆ పద్దతి పాటించాడు కూడ. రెండవపాదంలో మాతం ఛాన్సు ఏమాతం 

లేని (పూపు పరమ బోరుకొట్టు' అని కియాంతం చేశాడు 

మొత్రంపైన బై రాగిలోకి పరకాయ (ప్రవేశం చేసి కృత కృత్వ్యుడయ్యాడు 

భాగవతుల సు|బహ్మ ణ్యం ఉరఫ్ వ! జపాణి 

జరుక్ శాన్సి రచించిన 'ఆక్వాసాంతంి, 'పేర్ణపులిగోరు' కవితలను 

అనుసరిస్తూ భాగవతుల సుబహ్మణ్యం (ఆఅ)ద్వితీయాశ్వాసం, “ఆంధ నామ 

సంగహంి రచించాడు వీటిని రచయితయే సపేరడీలని పేర్కొన్నాడు. 

“ఆశ్వాసాంతం” కవిత చూడండి. 

లలాటాన కుంకుమాగ్ని, భుజంమీద మబ్బుదబ్బు 

కాళ్ళకింద కిరు చెప్పు, అంగోస్త్రం, పొడుంకాయ 

వ్యవధిలేని ఆవధానం వెళిపోయిందెళిపోయింది 

చెళ్ళపిళ్ళ పద్యావళి, చిలకమ రి గయుడికథా 

వడ్డాదీ, పానుగంటి, బావిలీలు, |బవ్మా సమాజ్ 

తాటికాయ సీటికాత, పుల్లుమాను టాటాటా 

[పచారిణి చింతామణి వళిపోయాయళిపోయాయి 

ఆని మొదలయి. 

శ్రీ నారాయణబాబూ, అశాంతిలో ఇందకాంతి 

పూరిలో పురిపండా, బెంగుళూరు హరీన్ చటో 

పిల్దికళ్ళు, పాముచెవులు, సంగీతపు గడియారం 

కెమేరాలు పంపుమాలు, ఆతి విస్మృత ఆతిరాజిత 

ఆతిపూజిత అతికామిత ఆతివా స్తవికాకారం 

ఆహారం ఆచారం వొచ్చేశాయొచ్చేశాయి.1 

1. జరుక్ కార్తి పేరడీలు (1982) పుట 42 _ 45. 
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అని ముగిసే ఈ కవితను జరుక్ శా న్ర్రీ జనవరి 1941 భారతిలో (ప్రకటిం 

చాడు. అప్పటికే ఒక వెలుగు వెలిగి చల్లారిన మహాకవులు, త త్త్వచే తలు, 

రాజకీయవేత్తలు, హృతికలు, సిద్దాంతాలు కొ త్తతరంగా వెలుగులోకి గు_్రింపు 

లోకి వస్తున్న వాటినన్నింటిని ఒక చార్మితక _ కార్డుగా కూర్చి జరుక్ శాస్త్రి ఈ 

“ఆశ్వాసాంతం” కవిత విరచించాడు 

సింబాలిజం కర్మసాక్షి, సిగ్నేచరు కమ్యూనిస్టు 

బురనిండా ఎ్యరదనం, ఆర మాసిన చిరుగడ్డం 

వచన విష్టవ కవిత్వం వెళ్ళిపోయిందెళిపోయింది 

పన్యాలా, రామవరపు, ఇందిరాజి, ఆంధగాలీబ్ , 

యమ్వీయల్ యువజ్యోతి, దివాక ర్వ విద్వద్షితి, 

ఈదిఆమీన్, వాల్డ్డిస్నీ, అబ్బాస్ది మూవీ బీన్చాల్ సా శ్రే, 

(వభవా, రేపూ తరుణీ, భారతీ = ఫా డ నిష a 11 
ష్ లు వోట్ జ న లోన. నోట 

అని భాగవతుల సుబహ్మణ్యం “(అ)ద్వితీయాశ్వాసం” కవితను జరుక్ 

శాస్త్రి కవితలాగే మొదలు పెడ్ర్తాడు అప్పటివరకు తెరమరుగ్గెన జాతీయ 
ఆంతర్జాతీయ విశేషాలు పేర్కొంటాడు. 

హార్టీచెజ్, ఇర్వింగ్ వాలెస్, హెరాల్డ్ రాబిన్స్, ఆర్డర్ హాయిల్ 

అనుక్షణికం చండీదాస్, అవలక్షణ నావెల్ఫ్ళూ 

కాష్మోరా సోంబాబూ (కొందరి) _డీంగర్హు విజయ శాంతీ 

అసంపూర్తి రావిశాస్త్రి, బాగు బాగు డిటో డిటో 

(బేక్ డాన్సు, లేజర్ టీమ్బు, న్యూూటాన్ బాంబు, బాంబెడై యింగ్ 

కై నెటిక్లు, మారుతీలు, ఎల్లో జర్నల్స్, కంప్యూటరు, 'చెలివిజను 

ఆఅతివిసృృత, అతిబాధిత అతిఘాతుక అతివీతిక ర్ట 

ఆర్మాధునిాాకారం, ఆంతర్యం, ఆధారం వచ్చెసాయొచ్చేశాయి.ే 

జరుక్ శాస్త్రి కవితను చూచి స్నుబహ్మణ్యం కవిత చూడగానే అనుకృత 
రచన అని తెలిసిపోతుంది కాని ఆ అనుక రణంవల్ల సాధించిన (వయోజన 

మేమిటి? ఒకరు 1941 లో రాశారు మరొకరు 47 ఏళ్ళ తర్వాత అంటే 

1. ఆం ధజ్యోతి వారస తిక 29. 7. ఓ956 
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1958 లో రాశారు జరుక్ శాన్రి తన కవితరచనాకాలం వరకు ఉన్న ఆంకాలను 

(గంథస్థం చెశాడు దాన్ని గమనించి స్ముబహ్మణ్యం ఆదే మూసలో తన 

కాలంలో ఉన్న ఆంశాలను “రికార్డ్” చేశాడు ఈ అనుకరణంలో చమత్కారం 

కానీ హాస్యంకానీ ఏమీ లేవు అందువల్ల దీనిని “కేవలానుకరణంిగానే గుర్తించ 

గలం తప్ప "పీరడీగా ఆంగీళకరరోజాలర ఆలాగే జరుక్ శాన్ర్రి రచించిన “పేర్ద 

పులిగోరు”! కవితకు కూడ స్ముబహ్మణ్యం రాసిన “ఆంధనామ సంగహంో ను 

“పీరడీగా భావించడానికి వీలులేదు 

1. అడవిని 4 లె చేసి 

2 అఆ అన్నాను ౨ అయిదు నిప్పుల్ని 

4. శి రా. శాస్ర 5. శ శా కృ కా లని 

ఖరాఖండితంగా గాయపడలేను 

జామవాను జావా అంటాను 

రాయ్మపోలును రాజధానీ అంటాను 

విశ్వనాధను విశ్వనాథే అంటాను, గానీ 

వేదులలో వే” కొ ప్రేస్తానే మో 

7. శివరామాన్ని శి. రా ఆనవద్దా? 

6 కవికొండలను కలి అనవద్దా? 

ఎవరెవర్ని ఎలా ఎలా అనాలో అలాగే 

ఆంటానుగానండి 

1 అడవి బాపిరాజు A B 

2 అఆ _ ఇంగ్లీమలో అక్షరక్రమం A 5B తెలుగులో ఆక్షర[ క్రమం 

అఆ అదికదా! ఆ వరుసతో చూస్తే అడవిలో “ఆి _ వాపిరాజులో 

బాలో ఆ _ ఆవిధంగా ఆడవి బాపిరాజు. 

3 అయిదు నిప్పులు స్త పంచాగ్నుల ఆదినారా యణశాన్ర్రీ 

డే శి. రా. శాస్త్రి - వేలూరి శివరామశాస్త్రి 

1 ఆంధ సచిత వారషతిక 244.1940. 

(6-7-1954 ఆంధజ్యోతి వారపతికలో పునర్ముదితం.) 
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5 శి ళా. _ శివశంకరశాన్ర్రి 

6 క స కృష్ణశాస్త్రి 

7 9 రా _ వింజమూరి శివరామారావు 

5 కవికొండల వెంక(టావు 

ఇలా |పముఖుల 'పెర్లను ఇష్టంవచ్చినట్టు విరవడ మె జరుక్ కాన్ర్ అనుస 

రించిన రచనాశిల్పం 

అదే శిల్పాన్ని అక్షరాలా అనుకరిస్తూ సుబహ్మణ్యం ఆధునికులకు 

అన్వయించి రాశాడు 

1 ఆది (నే) విష్ణు ఆవిరా? 

అయితే అవనీ 2 ప్రైగర్ 'ఐి ని 

3 సినారె,కీ దానారా, 5. వెనారా అని 

విరిచి చదవడం నాకు నచ్చదు 

ఆప్బర్ను తిరగేసి నర్స్ అంటా 

ఇస్మాయిల్ ను “ష్ “ద్ని మాయంటాను 

6 మరు సూర్య దేవు డన్లేను, గానీ 
7. వేగుంటలో వే కొ చేస్తానే “మో 

ర్ రాధాకృషని బూ రా  ఆనవద్దా? 

9 పతంజలిని పంజా అనవద్దా? 

వీరందర్నీ ఎలా ఎలా అన్నా ఏమనుకోరుగాసీండి [1 ఆదివిష్ణు, 

2. పులికంటి కృష్టా రెడ్డి, 3 సి నారాయణరెడ్డి, 4 దాట్ల నారాయణమూర్తి 

రాజు, 5 వెల్చేరు నారాయణరావు, 6 సూర్యదేవర " రామ్మోహనరావు, 

7 వేగుంట మోహన (వసాదు, ర. బూదరాజు రాధాకృష్ణ, 9 పతంజలి 

(ఉదయం పష్యతిక ఒకప్పటి సంపాదకుడు). +] 

జరుక్ కాన్ర్రి కవితకు, ఈ కవితకు నిర్మాణంలో ఎలాంటి తేథా లేదు. 

పేర డీలో వస్తువై విధ్యం తప్పనిసరిగా పరిగణనతోకి తీసుకోవాలి బకత 

తానెరిగిన పాహితీవే తల చేరు (గహిస్తే సుుబహ్మణ్యం తన కవిత తనకు 

తెలిసిన రచయితల "పేర్లు కూర్చాడు అంతే. దాంతో ఇది 'కేవలోనుకరణం' 

గానే మిగిలిపోయింది తప్ప పేరడీ కాలేకపోయింది రచయితలను కాకుండా 

మామూలు వస్తువులనే వైన |గహించి ఇష్టం వచ్చినట్లు విడిచరాస్తే పేరడీ 
తయారయ్యేదేమో! ఆర్ముద, ఎల్లోరా, దాశరధి (ప్రభృతుల గేయాలకు కూడ 

సుబహ్మణ్యం పేరడీలు రచించాడు. జ 



15. వాతపద్యాలకు కె త్త కురడెలం 

పోతనాది మహాకవులు తమ తమ కావ్యాల్లో రాసిన కొన్ని పద్యాలు 

లోకుల రసనలే ఆకులుగా జీవిస్తూ “చాటువు లయ్యాయి అట్లాగే వేమన 

సుమతి శతకాది పద్యాలు బాగా |పచారాన్ని పొందాయి ఆ పద్యాల క ర్రలెవరో, 

ఏ కావ్యంలోనివో,ఏ సన్ని వేశంలోనివో తెలియకపోయినాసరే ఏదైనా సందర్భం 

వస్తే పద్యాన్నో, పద్యపాదాన్నో ఉదాహరించడం ఆందరికీ తెలిసిందే. ఎవరైనా 

రాకరాక ఇంటికివస్తే “ఊరకరారు మహాత్ములు” అనడం చూస్తాం ఇది పోతన 
వద్యమని చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఈవిధంగా జాతి జీవనంలో 

భాగ మైపోయిన సిద్ద పద్యాలకు పేరడీలు రావడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు 

మచ్చుకు కొన్ని పరిశీలిద్దాం 

ఆరయన్ శంతనుప్పుతుపై విదురుపై న్యకూరు పై కుబ్బ పై 

నరుపై దౌపదిపై కుచేలునినయిన్ నంద[వజ (శేణిపైె 

పరగం గల్లు భవత్క్యపారసము నాపై కొంత రానిమ్ము స్ 

చరణాబ్దంబుల నమ్మినాను జగదీశా! కృష్ణ! భక్షపియా!1 

ఇది (సిద్దమైన ఒక చాటువు. భగవన్నుతి దీనిలో [వతిపాదిత మైన 

అంశం. ఫలానా ఫలానా వాడిపై గల్గిన సీ దయారసం నాపై కూడ రానిమ్మని 

కవి వేడికోలు ఉఊల్లేఖితమైన ఎనిమిదిమందికి “పై” అనే (ప్రత్యయం మ్మాతమే 

కవి వేశాడు మరో |పత్యయం (పయోగించలేదు దీనివల్ల పద్యానికో సొగసు 

వచ్చింది దీనికి అబ్బూరి రామకృష్ణారావు రాసిన పేరడీ చూడండి: 

1 తిక్కన రచనగా వెంకటరంగ కవి ఉదాహరించిందని కందుకూరి 

ఆంధకవుల చరిత (పధమభాగం (పుట 14ర్సిలో ఉట్టంకించబడింది. 

తిక్క_నదికాదని, వెన్నెలకంటి జన్న య రాసిన దేవకినందన శతకం 

లోనిదని వంగూరు సుబ్బారావు శతక కవుల చరిత (పుట 92) లో 

"'పేర్కానబడింది 
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పడ పె, నావడయై, పకోడిపయి, హల్వ్యాతుంటిపి, బూందియోం 

పొడి-పై = నుప్పిడి-పై , రవిడ్డిలివయిన్ బోండావయిన్ సేమియా 

సుడిమె చారు భవే క్కపోరసము నిచ్చో కొంతరానిమ్ము నే 

నుడుకుం గాఫిని ౪ ఒక్క చుక్క గొనవే! ఓ కుంభదంభోచరా1! 

పద్యనిర్మాణం ఏకరీతిగా మాతృకను అనుసరించింది మాతృకలో 

భగవద్భక్రుల పట్టిక వరునగా "పేర్కొనబడింది వాటి స్థానంలో అనుదాత్తమైన 

తినుభండారాలు చోటు చేసుకొన్నాయి దాంతో అబ్బూరి పద్యం “సపిరడిగా 

కృతకృత్య మైంది సి 

| వ్యంగ్యము అర్వాచీనాం ధము సం్యగహాం ధ విజ్ఞానకోశ ము (1971) 

పుట 443 

ఆరయన్ మారుతపుత్తుం పై శబరిపై నాహల్యపె కైకపె 

వరస్నుగీవుని పై సదా గుహుని పె వాసిష్ట వరు 

కర మొప్పారగ రావణానుజుని పై స 

పరగన్ గల్లు భవత్క్భృపారసము నాపై జూపుమో శ్రీహరీ! 

అజ్ఞాతక రృృక మైన చాటువిది హాస్యానికి చెందిన "పేరడి చక్కని భక్తితో 
గూడిన రసోత్క-ర్షను చూపుతుందని చెప్తూ వేదవల్లి తాయారమ్మ 

గంటి కృష్ణవేణమ్మ" జ్ఞాన వనూనాంబిక శతకంలోని ఈ గింది పద్యాన్ని 

ఉదాహరించారు 

య. పార్చునిపె మృకండుసుతు పై నద్దారి.మై బాణు.మై 

పె శ్రీపయి భిల్లవంశవతియా కన్నవ్పపె కాళువై 

లట కృపారసంబిపుడు నాపె జూవ నీ నాధుతో 

కరుణావారిధి తెల్పరాదె జననీ! జ్ఞాన్మపసూనాంబికదా! 

_తెలుగు సాహిత్యములో హాస్యర సము (1968) పుట. 192 

ఇది కేవలానుకరణమే తవ్ప పేరడికాదు చాలామంది పేర డీపట్ట సమ్మగ 

అవగాహన లేక కేవలం అనుకరణ కనిపించగానే పేరడి అసి తొందర 

పడి నిర్ణయానికి న క న 

అబ్బూరి పేరడి వద్యం ఇంకో తీరుగా కూడ ఉన్న ట్టుంది" 

ఉపమా “పె పెసరట్టుపైె యిడిలి-పై హుమ్మంచు చూపీంచు సీ 

జవసంబద్ద వర్మాకమ క్రమ కటాక్ష శేణి మన్నించు శు 

[(భపు జిల్టేది పకోడి లడ్వగయిరా'పై కొంత రానిమ్ము శ్రీ 
చపలాపాంగ సితాంగ నా హృద యపాశావూజ్యవ స్తు పియా! 

అబ్బూరి వరద రాజేశ్వరరావు కవన కుతూహలం (1993) పుట 254. 
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సంస్థానాల యుగంలో (18, 19 వ శతాబ్ది) వర్రసాంకర్యం, మత 
లు 

సాంకర్యం "పెచ్చు పెరిగిపోతున్నాయని అప్పటి కవులు కలవరపడినటు ఎన్నో 
య 

దాఖలాలున్నాయి ఆ కాలంలో వచ్చిన (వసిద్దమైన వద్యాల్లో ఇదొకటి 

తండి మధ్యాచారి తనయుడారాధ్యుండు 

తల్లి రామాక్ట మతస్తురాలు. 

తనది హార్ ముతరటు. తమ్ముడు బౌద్దుడు 

సర్వేశ్వర మత ంబు సడ్డకునిది 

ఆలుకోమటి జాతి నకు ఉంగతుకాత 

జబావగారిది లింగబలిజ కులము 

ఆడుబిడ్డ సుతారి యల్టుండు పింజారి 

తాక కోడలు మారువాడి 

కలియుగంబున వర్హసంకరులు (పబలి 

యుత్తమ కులంబు లాకమూల కొ త్రిగిల్రె 

మదరిపువిఫాల మునిజన హృదయలోల 

వేణుగోపాల భక్త నంతాణ శీల. 

అని వేణుగోపాల శతకకారుడు (36 క పద్యం) వాపోయాడు 

నతన న వివిధ రాజకీయవకాలు అదికారం కోసం 

యత్నిస్తున్నాయి వావసె.చ్చ పెరిగింది కుటుంబ “క లండ:వీ ఒకే ఆలోచన 

అని కూడా చెప్పలేం, ఎవరి అభిమానాలు వారివి ఎవరినీ కాదనడానికి పీళ్దేదు 
ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమయంలో భిన్న దృక్పథాలు మరింత స్పష్టంగా బయట 
పడుతుంటాయి 

ఈ భిన్నత్వాన్ని వేణుగోపాల శతకకారుని మార్గంలో దాశరథి వ్య క్రీక్ష 
రించి రక్కి కట్టించాడు 

తండి కాంగెసువాది, తలి దేశమువాది 

తనయుడు మార్క్సిస్టు త త్యవే త 

కూతురు బీజేపి కోసము పోరాడు 
అల్పుడు జనతాను అనుసరించు 

నిన్నటి జాతీయ నేత నేడు వశాతి 
సిద్దాంతములు _పవచించ సాగ 

మొన్నటి 'పాంతీయ మూర్తి ఈ రోజున 

అఖిల భారతమసి అలమటించు 
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ఓట్టకొరకయి ఎన్నియో పాట్టుపడిరి 

నోట్టకట్టలు చూపి సంతోష పెట్టి 

యున్ని చేసినగాని ఓట్రిచ్చువారు 
య 

తమకు తోచిన దారినె తరలినారు 1 

మాతృక రాచరిక వ్యవస్త అమలులోనున్న కాలంలోనిది. ఆనాడు రాజకీయ 

పక్షాలు లేవు భ డీ, ఆరాధనా విధానాలు, కులాల డామినేషన్ కన్నా రాజకీయ 

పజుల పభావమధిక మైన నేటి కాలంలో పేరడీ రాయబడింది. కనుక పేరడీలో 

రాజకీయ వక్షాలు చోటు చెసుకున్నాయి. చివరి రెండు పాదాలు మాతృకలో 

కేవల సంబోధన ఉంటే పేరడిలో కొసమెరుపు ఉంది ఎన్ని _వయత్నాలు 

చేసిన ఓకే సేవారు తెలివిమీరిపోయారు వారికిష్ట మైన పక్షానికి ఓ'క్రేస్తారు కనుక 

ఖేదాభి పాయాలు, కోవతాపాలు అనవసరమన్న" సందేశ ముంది 

“ఇత్మిక్రీ' రాసిన “కుమతీశతకంిలో ఇంచుమించు సుమతీ శతకం వద్యా 

లన్నింటికి పేరడిలున్నాయి “కేవలవినోద బుద్దిన్ కావాలని |వాసినట్టి కావ్యము 

సుమ్మీ ' ఆని (గంథాంతంలో పేర్కొనబడింది. సమాజంలోని ద్వంద్వ వైఖరులు, 

అసంగతాలు 'కుమతిిని “అజీంసూూ హాస్య పూరితంగా అధి షేపాత్మకంగా 

చెప్పబడ్డాయి. 

అధరము తడిసీ తడయక 

మధురమ్మగు కాఫిజురి మరి సిగ రెట్టున్ 

పథ మముననె ముట్టించెడు 

విధమేపో లై ఫ్రులోని విజ్ఞత కుమతీ! (5) 

సమ ర్థించరాని అంశాన్ని సమర్థిస్తున్న ట్టుగ చెప్పడం ఈ కుమతీ 

శతకంలో పాటించిన శిల్పం 

బ్రేడును చూడని ముఖమును 

టీడీ సిగరెట్ట కంపువీడని ముఖమున్ 

కోడిములు చెప్పు ముఖమును 

బూడిద కిరవై న పాడు బొందిర కుమతి! (102) 

1. దాశరథి “పొలిటిగేషన్” (ఒకే ఒక సీస పద్యం), హాస్య [పియ మాస 
పిక, డిసెంబరు 1984. 
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లంచము సంచక తినకుము 

కొంచెంబేనై న చేత గొనకుము సుమ్మీ 

లంచంబు పట్టువారికి 

కించిత్తుగ రాల్చకున్న కీడగు కుమతీ (20) 

అడిగిన |పశ్నలు చెప్పని 

మిడిమెలపు తిీచరులతొ మెలగుటక ౧ టెన్ 

వడిగొని ట్యూషను వెట్టుక 

బడి ప్యాసవవచ్చుగాదె వసుధను కుమతీ (3 

ఈ కోవలోనే తక్కిన పద్యాలు కూడ కొనసాగుతాయి 

కుమతీ శతకంలోని పద్యాలేగాక, దీనికి రాసిన *పీరికి గూడా పేరడీ 

_పాయమైందే ఒక అమ్ముదిత తాళవత (గంథం దొరిశపుడు దాని వివరాలు 
తెలుపుతూ సాధారణంగా విమర్శకులు (భారతి పష్మతిక లో రాసే వ్యాసాలను 

అనుకరిస్తూ రాయబడింది 

కుమతీ శతకానికి రెండు తాళషత[పతులు లభించాయట. వాటి ఒడ్డూ 

పొడుగులు ఇచ్చారు ఒక తాశష్మత (గంథంలో పేర్కాన్న సంవత్సరానికి 

తిధికి [కీ శృ 927 అక్టోబర్ 23 కు సరిపోతుంది అం టే నన్న య్యకు 

పూర్వం కావ్యమని తేలుతుంది. ఈ కుమతీ శతకాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని 
చేరడ్తిగా సుమతీ శతకకారుడు తన శతకాన్ని [పకటించాడు పేరు స స్పష్టంగా 

తెలియడంలేదు కుమతిని సంబోధించడం వల్ల ఆగ స్య భాతలాగ 'కుమతిపితః 

ఆని చెప్పుకోవచ్చు [బాహ్మణులను, వై వ్యలను విమర్శించడం చెత ఈ కవి 

“అ బాహ్మణవై శ్య” జాతికి చెందినవాడు ఒక వద్యంలో “భిమలాపురంి అని 

ఉండడంచేత రచయిత బెంగాలీవాడు కావచ్చనీ, తెలుగు భాష తీయదనానికి 

మురిసిపోయి, నేర్చుకొని శతకం రాశాడసీ భావించివచ్చు లేదా ఆంధ 

[పాంతంలో ఖీమలాపురం ఎక్కడో ఉండే ఉంటుంది కనుక గోదావరి తీరం 

వాడనీ తలపోయవచ్చు లేదా “ఉరుకు? పరిగెత్తుట అనే ఆర్జంలో తెలంగాణ 

వదం _పయోగించడంవల్ల తెలంగాణా వాడే కావచ్చు 
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కొంత |గంఠాన్ని ఇప్పటికే చెదలు తినేశాయి '“స్వేతపీపీలికల నోటి 

ముందు నుండి బలత్కారంగా లాగికొన్న యీ తాశవ్యత [గంథాలని మన 

వని పూర్తియైన పిమ్మట తిరిగి వాటికే సమర్పించడం న్యాయ సమ్మతం అని 

తలచి మామ్మితులు ఆ విధంగానే పావ పరిహారం (ప్రాయశ్చిత్తం) జేసు 

కొన్నారు” 

ఈ (గంథాన్ని అనుసరించి అనేకమైన [పావన (గంథాలసి ఇతోధికంగా 

అన్వేషించి పచురించడానికి ఇంకా అనేకమంది |[పయత్నించగలరనే విశ్వా 

సంతో శలవు అసి “ఇ శ్రీ” “మతి శ్రీ 'శతకానికి రాసిన పీరికలో "పేర్కాన్నాడు. 

ఈ విధంగా ఒక “*లేని*' పుస్తకాన్ని “వనుకటికే” ఉన్నట్లుగా రాయడం 

ఆది నన్నయకి పూర్వముందనడం, సుబుతీ శతకం దీనిని అనుసరించే రాయ 

బడిందనడం, తాశహప్మత (పతి చూడే అవకాశం లేకుండా చెదల కర్పించామనడం 

ఇదంతా హాస్య భూజన మే 

ఈ కుమతీ శతకం “ఇతి, శ్రీ ' నామంతో రాసిందెవరో కాదు. ఆచార్య 

పుల్చైల శ్రీరామచందుడు 

ఏఅకుమీ కసుగాయలు 

దూజకుమీ బంధుజనుల దురితము సుమ్మీ 

పాజకుమీ రణమందున 

మీఆఅకుమీ గురువులాజ్ఞ మేదిని సుమతీ! 

ఈ సుమతి పద్యానికి వచ్చిన అజ్ఞాత క ర్హృక మైన ఒక పేరడీ చూడండి. 

ఏఆజకు మెంగిలి చుట్టలు 

దూజకు మంచాల [కింద దురితము నుమ్మీ 

పాజఅకుమీ నట్టింటను 

మీ అకుమీ ముండ లాజ్ఞ మేదిని సుమతీ! 

మాతృకలోని సాగసు, లయ, గొప్పదనం ఆంతా నాలుగు పాదాన్లోను 

అష కపిత అన్న వర్ణాలలో కెందిక్సురమైంద. దీనికి కారణం అక్షరవునరా 

వృత్తియె కాని పేరడిస్టు మొదటి పాదంలో సంధి చేయడంతోను, రెండవ 

పాదంలో ' మీ వేయక పోవడంతో ఆ సొగను తీసుకురావడంలో విఫల 

మయాడు. 
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అప్పిచ్చువాడు, వైద్యుడు, ఎప్పడూ పారే వరు, దిరజుడు ఉన్న డా 

నికి సుమతి శతకకర్ర పాముఖ్యమిస్తే శశీ లాంటి ఆధునిక కవులు 'కాఫీదాతా 

సుఖీభవ” అని కాఫీ దాతలున్న గామానికి | పాధాన్యమిస్తారు 1 

ఇంకో కవి 

అప్పచ్చుల తోడ సుష్టుగ 

ఎప్పుడు భోజనము సెట్టు ఇల్లో హొటలో 

చొప్పడిన యూరనుండుము 
చొప్పడకున్నట్టి యూరు చొరకుము సుమతీ 2 

శ్రీశ్రీకి కాఫీ అవసరమయితే ఈ భోజన [పియునకు ఆప్పచ్చులు 
అవసరమయా యు ఎవరి అవసరాలు వారివి 

ఆక_రకు రాని కారును 

(మొక్కిన సపెడజూచు బాసు, మోహరమున దా 

నెక్కిన లేవని పేనును 

_గక్కు_న విడువంగవలయు గడరా సుమతీ కి 

“చుట్టము”, “వేల్పు”, “గుజ్జము' లుండవలసిన చోట్లలో ఆంగ్లపదాలు వెసి నేటి 

కాలానికి ఆశన్యయించాడీ ఆజ్ఞాతకి వి కారు, పేను ఉన్నత తరగతికి చెందినవి_ 

మనకెందుకనుకాంటి ఇది చూడండి. 

అక్కరకు రాని బస్సును 

చక్కగ సినిమాకురాక సణగెడు భార్యన్ 

ఉక్క_గ నుండెడు ఇంటిని 

(గక్కున విడువంగ వలయు గదరా సుమతీ.4 

ఇది బాగుంది గద! 

1 ఈ సిద్దాంత (గంధంలోనే పుట 120 చూడండి. 

264. మునిమాణిక్యంవారు మన హాస్యం (1968) పుట 137 లో ఒక యువ 
కవి పద్యమని ఉఊదాహరించారు. 

వు. అజ్ఞాత కర్తకం. ౨. 

TSP_10 
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తినదగు నెవ్వరు పెట్టిన 
తినినంతనె తేన్సులిడక స్థిమితవడ దగున్ 

తిని రుచియు నరుచియు నెబుగు 

మనుజుడె సుఖభోజనుండు మహిలో సుమతీ 1 

ఉ త్రరార్దంలో మధ్య మధ్య గురువులు లేకుండా వరుసగ లఘువులు 

రావడంతో నడక కుంటుపడింది. సరొాలఘుకందాల సంగతి వేరు. మాతృకలోని 

చతుర్ణపాదంలో 'మనుజుడెపో” (నీతిపరుడు మహిలో సుమతి!) అన్న పద 
బంధం ఆయువు పట్టులాంటిది. 'పేరడీకర్త (మనుజుడె) నష 1 "అన్న దాన్ని 

[గహించక పోవడంతో మాతృకలోని సొగసు బిగువు పేరడిలోకి రాలేదు. 

మామిడన్న సతృనారాయణమూ ర్తి చెప్పిన ఈ ఆశు పేరడి చూడండి; 

తినదగు నెవ్వరు పెట్టిన 

తిని నంతనె వెళ్ళిపోక తిని తిట్టదగున్ 
తిని తిట్టి వెళ్ళిపోయెడు 

మనుజుడెపో నీతిపరుడు మహిలో సుమతీ! 

మాతృక లోని నొందర్యం చేరడీలోకి చక్కగా (పవహించింది 

అరవదాని చీర ఆరుబారలునుండు 

పార్చివడతి చీర పదికి మించు 

చీరగొప్పదైన శీలంబు గొప్పదా 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

ఆని ఒక అజ్ఞాతకవి తన శృంగార రసజ్ఞ తకు వేమనను చాటు చెసుకొన్నాడు 

ఆధునిక విద్యా వ్యవస్థలో విద్యార్థి పెద్ద పె పెద్ద చదువులు చదువుతాడు 

_పెద్ద.. పెద్ద డగీలు_హొందుతాడు. కాని నల్లెటూక్ళో బావిపూడిక లెక్క నరిజేయ 
మని నిరక్షరాన్ను తడి గితై నోరువెళ్ళ బేక్టే ఇంజనీరు పట్టా (గహీతలున్నారు. 

వారిని జూచి కడుపు మండిన 'ఒకడు' ఇలా ఆంటాడు: న్ టో 

న్ 

1 మునిమాణికృం వారు మనహాస్యం (1968) పుట 138లో ఒక యువ 
క9 పద్యాలని ఉదాపంరించారు 
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ఇంజనీరు కోర్సు ఇంగిలీసుననేడ్చి 

ఇంటి చుట్టు కొలత నీయలేడు 

బచ్చి చదువుకం టె వట్టి చాకలి మేలు 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. 

పులికొండ సుబ్బాచారి రాసిన పేరడీ పద్యాలు 'సాధని ప్మతికలో సీరియల్గా 

వచ్చాయి. ఎక్కువగా భాగవతం పద్యాలకు, క చౌడప్ప, సు సుమతి శతక పద్యా 

లకు సుబ్బాచారి పె పేరడీలు రాశాడు. 

నీతలకేమి యొకించుక 

బూతుండని ఫిల్ములిపుడు బోరందురుగా 

(పీతిగ విటిని జూతురు 
ఖ్యాతిగ నో కుందనరపు కవి చెడవ్చాకే 

పదిగొఆతులు వది బూతులు 

వది రేపులు ,ఫెట్టు గల్లు భారీఫిల్మే 

పదిలముగా ధనము గరియు 

గడరప్పా కుందవరపు కవి వౌడప్పా 

అని చలనచ్చిత పర్మిశమ పోషణకు మూలకందమైన హింస, సెక్స్, 

రేప్ ఫార్ములాను ఈయన అధి షేపిస్తాడు. 

Fr Treen ar cere లయం నకల నరక అ తి 

1,2 పేరడీ “కందాలు' _ సాధన మాసవ వాసప, తిక, క, ఆగస్టు 1989. 

చె 

నీటి ఎద్దడిని గహించి భాగవతవద్యం బాణీలో. 

కలదందురు మంజీరలొ 

కలదందురు గండి పేట కాలువలందున్ 

కలదందురు పంపులలొ 

కలదు క లందనెడు నీరు కలదోలేదోకి 

పులికొండ సుబ్బాచారి చక్కని పేరడీ రాశాడు. 

నన రామూాలాదాడలు. ఈం టన. నన న బబ 

స్ es జనచడి 1986 
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ఆధునిక కాలంలో స్రీలు అన్ని రంగాల్లోను పురుషులను మించి రాణి 

స్తున్నారు పూర్వం ఎంతగా అణచివేయబడ్డారో నేడు అంతగా మహిళలు 

విజృంభిస్తున్నారు. 

ఇంతింతై వధువింతయై గృహమునందింత్తై స్వయంఏధిలో 

నంతై, |గామసభా విభాగమున కల్పంతై స్వతాలూక మై 

నంతై మండలమంతయై మరియు తానాంధ [(పదేశమ్ముపై 

నంతై భారత దేశమంత యయి [బహ్మాండాంత సంవర్షియై 

మగ రాయండువమింప భ ర్తయయి, కేమంబెన్ను నేస్తంబునై 

సగమై పాన్సుకు రాతికే పాతుడునై సామాన్యమౌ నౌకరై 
వగలాడై నిజపాడదాసుడయి, అవ్యాజమ్ముగా బానిసై 

పగవాగ్షై నడపీనుగ్గె, మహిళ తాాబహ్మాండమున్ నిండుచోన్.1 

ఆస పోతనగారి మార్షంలో పాయల సత్యశారాయణ వామనావస్థలో 

నున్న శ్రీలు తివికమునిలాగ విజృంభించడాన్ని అక్షర కల్పన చేళాడు. 

ముళ్ళపూడి వేంకటరమణీయమైన పోతన భాగవత పద్యాల కొన్నింటికి 

బుణాత్మక వ్యాఖ్యానం కధల్లో పేరడీ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు గజేందుడు 
యా 

_పాణావనార్థం ఆర్రారావం చేస్తే బంకుపల్లి పార్వతీశ్వర శార్రి బుణం కోనం 

బుణార్రారావం చేశాడు 

ఎవ్వనివె జనించు ధనమెవ్యనిగీమున నుండు “పెడియ 

ఎవ్వనియందుడిందు కరువేశ్వురుడెవ్వడు? మూల బొక్కసం 

బెవ్వ డనాధ మధ్యలయు డెవ్వడు? పెకము తానెయెనవా 

డెవ్వడు? వాని నర్భధవు నీశ్వురునేను ఒబుణంబు వేడెదన్ * 

కాని ఈ “పీరడీలో 'కరుడేశ్యరు'డనడం వల కర్ర పేయత్య్వం దెబ్బతింది 
C3 (వడా 

nm ee = bendnnmand un ymin 

1. ఆంధ జ్యోతి నారవ్మతిక 15.1. 1988 

2 23.4. 10592 
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ఇందిరమ్మ గుట్టు ఎరుగుట కష్టంబు 

ధాతకైన వాని తాతతకైన 

విబుధజనుల వలన విన్నంత కన్నంత 

తెలియ వచ్చినంత జేటపరుత. 

అని గజ్జల మల్లారెడ్డి ఒకనాకి వవ్చాడ. 3 

వెలుదండ నిక్యానండరావు భాగవతం పద్యాలను ఆధునిక రాజకీయా 

లకు అన్వయించి రాసిన పేరడీలు ఆంధ్యపభ దినష్మతికలో కార్టూన్ లతో 

వీరియల్ గా వక్షం రోజులకు పైగా వచ్చాయి 

ఇందుగలదందు లేదని 

సందియము వలదవినీతి సర్వోపగతం 

జబెందెందు వెదికి చూచిన 

నందందే గలదు ఇందిరా కాం గెసునన్* 

అని సూటిగా చెప్పాడు. అట్టాగే “వారిజాతులందు వై వాహికములందు అనే 

భాగవత పద్యానికి. 

పదవి వచ్చువేళ, పదవి పోయెడు వేళ 
[పాణమైన పదవి భంగమందు 

కూడబెట్టినట్టి “కోట్టి రక్షణవందు 

బొంకవచ్చు నఘము పొందడధిప!8 

ఆని పేరడీ చేశాడు. కానీ పదవి పోయెడువేళ, వదవిభంగమందు ఆనడంలో 

నిత్యాశందరావు భావపునరు క్తి దోవాసికి పాల్పడ్డాడు 

చేతులార రాజీవు పూజింపడేని 

నోరు నావ్య నిందిరకీ రి నుడువడేని 

కోట్లధనమును వదవియు కోరడేని 

సీటు నేటికి వానిక సెంబ్రియందు 4 

1. ఈనాడు 22.8.82 

2, 3,4 ఆంధ వభ దినష్మ తిక 18, 17, 21 డిసెంబరు 19862 
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థి 

[మ కవితా వాసన గలిగిన ఒక కామార్తుడు తీ [వ విరహాన ల దగ్గమానసు 

తన (పేయసిని, అభినవ వరూధినిని ఇలా వేడుకాంటున్నాడు: 

ఎవ్వతెవీవు భీతహరిణేక్షణ! వొంటిచరించెడురోడ్డు పైన నే 
నత్తిలి కాపురస్థుడను నామలకుండను [తోవదప్పీతిన్ 

నెచ్చెలి నన్ను టి కరుణించి తదియ గృహంబు బుజేర్చి సి 

వెచ్చని కౌగిలిన్ వలపు హెచ్చగ పచ్చడి 'శియునన్ని కన్.3 

“రోడ్డు” వైన కలిసిన రమణిని కౌగిలితో తరింపజేయమనకుండ వచ్చడి 
చేయమనడం రచయిత హాస్యదృష్టిని తెలుపుతుంది మదన తాపంతో వేగి 

పోతున్న వానికి _పేయసి మీదనే చిత్తం ఏక్మాగమవుతుంది కాని పాసభంగం, 

చతుర్థ పాదంలో యతిదోషం౦ వాటిల్లిందన్న నంగతి ఎలా స్ఫురిస్తుంది? లాక్షణి 

కులు నైతం సాన భూతితో మినహాయింపు ఇచ్చారనుకోండి 

ఆనాడు శ్రీనాథుడు పలనాటి సీమకు వెళ్ళి గుక్కెడు నీళ్ళకోసం పడరాని 
పాట్టువడి కివుని we విడువమని (పారించిన వైనం ఆందరికీ తెలిసిందే. ఆ 

పద్యాన్ని గై గకాని నవీన విద్యా వ్యవస్థలోని ధన ప్రాధాన్యాన్ని తొలగించమని 

(ప్రార్జిస్తున్నాడొక 'పేరడీక ర్త: 

సిరిగలవానికి జెల్పును 

విరివిగ ధనమిచ్చి వివిధ విద్యలు బడయన్ 

తరమా సామాన్యులక' ది 

వర మేశా! దీనిదిద్ద పరుగున రావే. 

"పేరడీతో కేవలం హాస్యమే కాకుండా సామాజిక (వయోజనాన్ని కూడ అభిలషి 

స్తున్నాడు రచయిత 

ఇలా ఎన్నింటినో పేర్కొనవచ్చు భాగవతం వద్యాలలోని [శవణ 
సుభగత్వం ధా“ణానుకూల శిల ౦, సుమతి, వేమన కక విచెడప్ప శతకాలో ని 

సామాజికాంశాల పై ద్కష్టి, హాస్యదృష్టి సపేరడిల రచయితలను బాగా ఆకట్టు 

కొన్నాయి అందువల్లనే ఇతర రచనలకన్నా ఎక్కువగా భాగవతం, శతక 
పద్యాలను రచయితలు ఆదరించి పేరడీలు కట్టి ఆనందించారు 

1 అజ్ఞాత కర్త్భకం _ మునిమాణిక్యం “మన హాస్యంలో ఉల్తేభితం, 

2 అజ్ఞాత క ర్హ్భకం 



16. _పసిద్ధ కవితలకం అ్మపనిద్ధ “కురడిీలం 

అడపా దడపా ఒకటీ అరా “షేరడీలు రాసెనవారెందరో ఉన్నారు వారిలో 

సుపసిద్దులూ ఆపసిద్దులా ఉన్నారు (వముఖుల "పేరడి గీతాలను ఆయా 

ఆధ్యాయాల్లో వివరించనై ౦ది మిగిలినవి నంగహంగా ఇక్కడ పరామర్శిద్దాం. 

ఏ దేశమేగినా... 

రాయ్మపోలు సుబ్బారావు రచనలన్నీ ఒక ఎత్తు, ఆయన రచించిన 

“జన్మభూమి! ఖండిక ఒక్కటి ఒక ఎత్తు 

ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడిన 

ఏ పీరమెక్కినా ఎవ్యరేమనిన 
పొగడరా నీ తల్లి భూమిభారతిని 
నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము 

తెలుగుదనం, జాతీయాభిమానం, గతవై భవ నంక్షీర్తనం, [పబోధం ఈ 

గేయంలో వెల్లువలై [పవపాంచాయి రాయ్యపోలు “జన్మభూమి” ఖండిక [పాన 

నిబంధనలేని మంజరీ ద్విపద గణదృష్టితో కాకుండా గతిదృష్టితో సమాన 
మాతా ప౦మాణం; అక్షర సమత్వం (Syllabic Similarity) తో కూడి సమ్యక్ 

సంతులనంతో నడిచిన ద్వివద ఇది. యతికాని, అంత్య [పాసగాని విధిగా 
వున్నాయి ఈ ఖండిక నేటికి ఊ త్తమ దేశభ క్రి (వబోధగేయంగా మన్ననల 

నందుకొంటున్నది 

ద్వాదశి నాగేశ్వర శాస్త్రి (ద్వా నా శాస్త్రిగా _వసిద్ధులు ఆ ఖండికను 

కాలేజీలకోని *లేజి' విద్యార్జుల కన్వియించి అధికేపాత్మకంగా "మెరడి రాశాడు.2ి 

క్షే ఆం ధావళి _ పుటలు 20 _ 24 

2 సమాధిలో స్వగతాలు, పుట, 79, 
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మాతృకను సంపూర్ణంగా శిరడీ చేయలేదు కొన్ని పాదాలు వదిలేశాడు, 

ఏ కాలేజికేగినా ఎందుకాలిడినా 

స మేష్టరొచ్చినా ఎవ్వరేమనినా 

చెయ్యరా అల్లరి నిర్భయముగాను 

నిలుపరా నీ జాతి వానరత్యమును 

పి పూర్వపాపమో, ఏ రోగబలమో 

జనియించినాడవీ విడాంక్రిగాను 

ఏ మంచి వూవులన్ (తుంచెసినావో 

నినుమోచె వాగ్లేవి దుఃఖభారమున 

లేరురా నీవంటి “విద్యార్లు” లింకెందు. 

_ఇలా సాగిపోతుంది 

'పేరడీలోని విషయాంతరం సుబోధకమే వర్తమాన విద్యార్థుల ఆకతాయి 

తనాన్ని, |కమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని రచయిత అధికేపిస్తున్నాడు మాతృకలాగ 

అన్నిచోట్ల మంజరీ ద్విపదగా సాగలేదు. అసలు పేరడీ రచయిత ఛందస్సును 

పాటించాలన్న నియమం పెట్టుకోలేదని మొదటి పాదమే తెలుపుతుంది కేవలం 
రాయ[పోలు రచనలోని లయను, పదబంధాల్ని స్వీకరించి "పేరడీ చేశాడు. 

అయినా మంజరీ ద్వివద గేయానికి దగ్గరైనది కావడంవల్ల యాదృచ్చికంగా 

కొన్ని పాదాల్లో మంజరీ ద్విపద అయింది కొన్నింటిలో కాలేదు అట్టాగే యతి, 

ఆంత్య పాసలు కూడ. 

మూలాతికమణం చేసి రెండు పంక్తులు అధికంగా చేర్చాడు 

కూయరా క్రాసులో ధై ర్యంబుగాను 

పాడరా డ్యూయెట్లు వబిక్కు.గాను 
లా (ae) 

తర్వాత జన్మభూమిలోని కొన్ని పంక్తులను పేరడీకరించలేదు. 

అవమానమేలరా! ఆనుమానమేల 

భారతీయుడనంచు భ క్రితోపాడ 

పొగడరా నీతల్లి భూమి భారతిని 

నిలుపరా నీజాతి నిండు గరంంబు. 
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కవి రాయ్మ పోలు గేయంలోని చివరి పంక్తులు. ఇకు_డ రాయ్మపోలు 

మంజరీ ద్విపదను విధిగా పాటించదలిచాడు. కనుక ఇలా రాశాడు. లేకుంటే. 

అవమాన మేలరా! అనునూనమేల(రా) 

భారతీయుడనంచు భ క్రితో పాడ(రా 

అని తుమున్న ర్రకంలో కాకుండా విధ్యార్దకంలోనే రాసేజాడనిపిస్తుంది. 

అవమానమేలరా? అనుమానమేల 

లేజి విద్యార్గివై కాలేజిలో కులుక 

పొగడరా పొడ్డంత అభిమానహీరోని 

నిలుపరా నీ కలాపోసనత్* జగతి. 

విద్యాలయాలు విద్యను లయంచేసే 'కేం్యదాలుగా మారిన దుస్థితిని చితించి 

ద్యానాశాన్ర్రి చేరడికి ఒక సాంఘీక (పయోజనాన్ని కూడ సమకూర్చి పెట్టాడు. 

ఎస్వీ సత్యనారాయణ రాయ్మపోలు గేయానికి డెసిశ వికటత3ం తీవ 

స్తాయిలో కొనహాగింది 1 

ఏ దొంగలేలినా ఏ చుష్టులేలినా 

షె తుచ్చులేలినా స లుచ్చలేలినా 

పొగడరా సేతల్రి భూమీ భారతిని 

నిలపరా సి జాతి నిలువుదోపిడిని 

అంటూ శీల (భష్టమైన నాయకత్వాన్ని తెగనాడాడు 

ఏ పిరికి వూవులను | పేమించినావో 
నినుమోచె ఈ త ల్రి మురికి గర్భమున 

అన్న పట్టున పూవులందు పిరికితనాన్ని ఆరోపించడం గమనార్హమైన 

పయోగం. ఎంతవరకు తగునో ఆలోచించాలి 

అవమానమేలరా? అనుమానమేలరా? 

పిరికి పుుతుడ నంచు [పేతితో బలుక 

ఉత్తరుని వారసుడ ఉన్నదే పలుక 

1 ఉద్యమం _ వుట 23 
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అసి జాకి నిర్వీర్యంగా “వొట్టిగొప్పల*తో కాలం వెళ్ళబుచ్చుతుందన్న ఆవేదన, 

ఆవేశం, అధిషేవం ఈ గేయంలో ఎస్వీ (వన్ఫుటీకరించాడు. 

ఈ మధ్య “అకవులు” కొందరు రాజకీయ పరంగా “ఖర్మభూమి' పేరుతో 

జన్మభూమిని షేరడి జేశారు 1 

ఏ దేశమెళ్ళినా ఏ వేదిక దొరికినా 

ఏ రాష్టమెళ్ళినా ఎవ్వరెదురయినా 

పొగడరా అల్పిష్టి అధినాయకుడిని 

తెగడరా (వతిపక్ష (పత్యర్థిని 

లేడురా ఇటువంటి ఆధినాయకుడెందు 

లేరురా మనవంటి చవటలింకెందు 

జైజై నినాదాలు వుండునందాక 

జెండాల పీలికలు ఎగురునందాక 

లేడురా ఇటువంటి ఆధమాధమ నాయకుడు ఎందు 

లేరురా మనవంటి భ|టాజు వెధవలింకెందు 

“డది రాయ్మపోలు “జన్మభూమి 'కి అనుకరణం కాదు. ఇది దేశభ క్రి [పబోధక 

మైన గేయం కాదు పారకులు పాడుకొని పరవశించడానికి కాదు. కేవలం 

చదువుకొని చెడిపోవడానికి మ్మాతమే ఉద్దేశించింది”, ఆని రచయితలు 

పేర్కొన్నారు 

గురజాడ దేశభ కి గీతానికి జొన్న విత్తుల ఒక్కడే కేరడి రాయలేదు 

పులికొండ సుబ్బాచారి తెలుగు బేళానికి అన్వయించి పేరడీ చెప్పాడు 

1 ఆంధజ్యోతి వారషతిక 18.86.1989 
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దేశమును _పేమించుమిన్నా 

పచ్చ చొక్కా తొడుగుమన్నా 

వట్టి చొక్కా_ల్ విడిచి పెట్టోయ 

పచ్చ రంగున ముంచి కట్టోయ్ 

'దేశిమనియెడి “తెలుగు” వృక్షం 

తెలుగులను పూలె త్రవలెనోయ్ 
“తెలుగు గంగను తడిసి మూలం 

“తెలుగు వంటలు పండవలెనోయ్! 

ఎన్. టి రామారావు పాలనకాలంలో తలెత్తిన “తెలుగు పైత్యాన్ని 

ఈ పెరడిలో సుబ్బాచారి ఈ ఆధిశేపించాడు. సముచితమా? కాదా? అని 

ఆలోచన లేకుండా కనిపించిన (వతిదానికి “తెలుగు” ఆని ఉపబంధం చేర్చుడం 

ఆ రోజుల్లో “ప్యాషన్*' అయిపోయింది. అది చాల మండికి వెగటు కలిగించింది. 

ఆందుకే సుబ్బాచారి తెలుగు వృక్షం, తెలుగు వూలు, తెలుగు గంగ, తెలుగు 

పంట అని మాటిమాటికి తెలుగును [పయోగించడం ద్వారా పేరడీకి ఒక సార్థ 

కతను చేకూర్చాడు 

ఆర్ముద "పేరడీలన్నో పాత ఆనందవాణి, ఢంకా, చ్యితగుప్త సంచికల్లో 

ఉన్నాయని [పతీతి. ఆ వ్యతికలు నేడు అలభ్యం కావడంవల్ల చాలావరకు 

దొరకలేదు శ్రీశ్రీ తన “ఏవి తల్టీ నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహములు” 
గేయానికి ఆయనే పేరడి రాసుకొన్న సంగతి తెలుసు. ఈ గేయానికి ఆరు[ద 

చొప్పకట్ట చం|దమౌళి, అబ్బూరి రాష్ట్ర) శాసన సభ ఎన్నికలకు అన్వయిస్తు 

"పేరడీలు రాశారు 

ఏవితల్లీ నిరుడు మండిన 

ఎండు తాటాకుల్ 

దురభాయీ భగురాణీ 
ట్ ల్ ఛీ 

భీకరాన న స్పీక రేది? 

లోకైక లీడరు రైతురంగా 

బూకరింపుల బాకు లెక౫_డ._ 

ఎన్నికల నోరును తెరిచి కాలం 
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కుబను 

తెలుగు సాహిత్యంలో “కి రడ్సి 

ఎందరసి కబళించినమ్మా 

ఏడతల్రీ నిరుడు కురిసిన 

వడగళ్ళ గడబిడలు 

అని అర్నుద 1955 సంవత్సరం ఎన్నికల్లో రడి కనుమరుగయిన సాయ 

పేర్కొన్నాడు చొవ్పకట్ట చందమౌళి 1972 ఎన్నికలకు అన్వయించి 

ఆసెంబ్లీలో నిరుడు నిలుచుని 

హాలు గడగడలాడు స్వరమున 

లోపముల పైకెత్తి చూపిన 
లోక “సేవకులతేరి తల్లీ! 

అనె వశ్నించాడు 

10988 తో తెలుగుదేశం పార్టీ (పభుత్వం పతనమైన సందర్భంలో 

“అబ్బూరి' (వరద రాజేశ్వరరావు?) రాసిన పేరడీ గమనిద్దాం" 

నందమూరి రావురాయని 

నినద భీషణ శంఖమెక్కుడ 

నె త్రికెక్సిన అహంభావపు 
బజారు భాషల వ క్రలేరీ 

మ్స తల్లీ నిరుడు విరిసిన 

తెలుగు చోద్యాలు? 

తెలుగు నేతల జాతిపీతల 

కోతిమూక ల తోకలెక్కడ 

పచ్చకార్డులు విసిదికాలం 

పారిపోయిన జాడ లేవీ 

ఆంధభూమి దినవతిక 163.1972 



ఆధునిక కవిత్వంలో .. 157 

ఏవి తల్లీ నిరుడు విరిసిన 

తెలుగు చోద్యాలు1 

ఆర్ముద అబ్బూరిల గేయాల్లో ఉన్నంత లయాత్మకత చందమౌళి 

కవితలో కనిపించదు. 

శీథీ మహా ప్రస్థాన గీతాలు తెలుగులో అభ్యుదయ కవితా శాఖకు కీజా 

వాపం చేశాయి. తెలుగు కవిత్యగకినే సమూలంగా మార్చివేశాయి పేరడీ 

కర్రలను కూడ ఆ గీతాలు బాగా ఆకర్షించడంలో ఆశ్చర్యపోవ లసిందేమీలేదు. 

మహాప్రస్థాన గీతాలకు వచ్చినన్ని పేకడిలు మరి దెనికి రాలేదు ఆ గీతాల్లో 

ఉండే రుటితి స్పూర్రి పద గుంఫనం, ఆ వేగం దీనికి కారణం. తీత 

నామాంకిత కవి శ్రీరంగ శ్రీనివాస కవి రచిందిక మహ్మావస్టానం గీతాలకు పేర 

డీలుగా కవితాజ్వాల (శ్రి స్ట్ “క్మాటగడ్డ' “మహో[గతాపంి గీతాలు వెలువరించి, 

శ్రీశ్రీకి అభిమానాంకితం చేశాడు ఇంచుమించుగా మహావస్తానం గీతాలన్నింటిని 

"పేరడి చేశాడు శీత్రీ గితాలలోని శబ్ద గుంఫవా న్ని, వేగాన్ని “పేళడిలోకి 

తీసుకొని రావడానికి కాాటగడ్డ చిత్తశుద్దితో యధాశ క్రిగా యత్నించాడు, 

(పపంచ మొక పద్మవ్యూహం 

కవిత్వమొక తీరని దాహం._గా 

తలపోసిన మహాకవి మార్గంలో. 

జీవితమే ఊహల ఊయల 

జన్మంతా కూసే కోయిల (మహో గతావం పుట 39) 

గా, పేరడీకారుడు భావించాడు 

గిరులు 

సాగరులు 

కంకేళికా మంజరులు 

కురులు నా సహోదరులు. 

1 28.11.1959 ఆం ధభూమి చిసష్కడతిక 
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అని శ్రీశ్రీ ఊహిస్తే 

(పయాణ బతాలు 

ఎడా న్సులు, ఎరియర్లు 

మందు బిల్లులు నా సహచరులు (పుట 25) 

అని ఒక మధ్య తరగతి సంసారి చాలీచాలని జీతాన్ని జీవితాదాయాన్ని, జై|త 
యాత రూపాన్ని కాటగడ్డ తన "పేరడీలో అభివర్ణించాడు. 

కదిలేదీ కదిలించేదీ 

మారేది మార్పించెదీ 

పాడేదీ పొాడించేదీ 

మునుముందుకు సాగింజేదీ 

సెనునిద్దుర వదిలించేది 

పరిపూర్ణ పు (బతుకిచ్చేదీ 

కావాతోయ నవకవనానికి 

అని శ్రీశ్రీ “నవకవికా* స్వరూపానికి లక్షణ నిర్దేశం గావించాడు నవకవిత 

పరితల్లో చైతన్వ జ్యోతుల్ని వెలిగించి, తమస్సు తొలగించి, పరివూర్ణత్యం వైపుగా 

పయనించడానికి _పేరణ కావాలని శీశీ ఆశించాడు. కవిత్వం ఉ త్రమత్యానికీ 

ఉన్నతత్వానికీ వాహిర కావాలన్న శీఢీ ఆఅఆకాంక 'నవకవితి గేయమంతటా 

వ్య క్తమెంది - కాటగడ్డ కవిజలంి శీర్షికతో శీడీ “నవకవిత* ను పేరడి 
చెశాడు. 

పిలిచేది పిలిపించేదీ 

చెరేదీ చేర్చించదీ 

ఆడేదీ ఆడించేదీ 

బిరుదాలకు బదులిచ్చేదీ 

క విమతముని కలెనొవ్చెటి 

కవితేనోయ్ నవీన కవులకు (పుట 14) 

అని సాహిత్య దృక్పదం కన్నా వర్ష దృక్నిథాసికీ, నీష్పక్షషాత విమర్శక 
మండలికన్నా భజన సంఘాలకూ _పాధాగ్యమిచ్చి, రకరక్తాల వర్ణాలుగా కవులు 
చీలిపోవడాన్ని సేరడీలో కాటగడ్డ అక్షరబద్ధం చేశాడు ఆడుగడుగున మందు 
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విందు, పొందు (డబ్బులిచ్చి) సన్మానాలు, |కోతలుగా శిష్యబ్బృందం; ఆరిచేందుకు 

గొంతు, మైకు నవీన కవులకు కావాలట 

దినపష్మతిక దిక్కుల (వాతలు 

దీవించే సంపాదక నేతలు 

అర్థానికి అకాడమీ దాతలు 

పలుభాషల (ప్రచురణ కర్రలు 

కౌగిలి కోరే కృతిభ ర్రలు 

కృతిమ సంఘం, కుంటి నడకలు 

కావాలోయ్ నపీన కపులకు (పుట 14) 

శ్రీ కవితలన్నింటికి పేరడి చేశాడు కాని చాలచోట్ల శ్రీశ్రీని అనుక 

రించడంలో ఈయన విఫలమయ్యాడు శ్రీశ్రీ రచనలో సాధారణంగా ఊండే 

వేగాన్ని ఆఅంమయకోచేకవెయాడు 

ఏ పాప పెట జారినా 

ఏ కాంతుడు ఏమి జేయునో? 

పాపల పవితకేతం 

పడుపు వృత్తి పూజాస్యతం (పుట 41) 
అని శ్రీశ్రీ “దేశచర్మి తల గీతాన్ని పేరడీ చేశాడు మాతృక నిర్మాణానికి భిన్న 

మైన మార్గంలో చేరీ వెళ్ళిందని చూడగానే తెలిసిపోతుంది. 

ఏ దేశ చరిత చూచినా 

ఏమున్నది గర్వకారణం 

నరజాతి చర్చిత సమస్తం 

పరపీడన పరాయణత్వం 

అన్న -శ్రీశ్రీ గేయంలోని “ఏమున్నది గర్వకారణం”; అన్నపాదం “సమస్తం 

ఆన్న వడం పేరడీలోకి తప్పనిసం తీనుకొని వచ్చినపుడే- పేరడిగా విజయవంత 
మవుతుంది. మాహకృకలో |వళ్న, జవాబు ఉంచే. పేరడీలో సందెహార్థకం, 

సమాధానం చోటు చెసుకొన్నాయి 
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ఏ పడకను ఎందుకు వేసిరో 

ఏ గడపకు సూ తముండునో? 

నిమిషాలు వరుషాలు 

నిష్పలితుల జీవితం వ్యర్థం! (పుట డఢ్స 

ఇక్కడ మూలాన్ని అనుకరించడ ౦లో దిఫలమయ్మాడు 

ము యుద్దం ఎందుకు జరిగెనో? 

ఏ రాజ్యం ఎన్నాళ్ళుందో? 

తారీఖులు దస్తావేజులు 

ఇవి కాదోయ్ చరిత్రకర్డం 

సేరడీలో వూర్వార్ణ భాగం మాతృకను చక్కగానే అనుకరించింది. 

చివరి పాడంలో “ఇవి కాదోయ్ చర్మితకర్ణం* అని అంతే చెప్పాడు కాని, మరె 
ట్లుండాలో మాతం (శ్రీశ్రీ చెప్పలేదు (అదంతా తర్వాత పాదాల్లో వస్తుంది.) 

"పేరడీకర కరాడ అలాగే *ఇపి కాదోయ్ పాపలక డ్ధం' ఇత్యాదిగా రాయాలి 

కాని, “నిష్పలితుల జీ పితంవ్యర్థం! అసి వాచ్య 10గా సిర్దారణాత్మకంగా చెప్పడంతో 

మూలంలోని నిర్మాణం "పేరడిలో లేకుండా ae: 

ఢశ్రీశ్రీలో వవాహ సదృశవేగం ఎంతగా ఉన్నా వస్తువుకు ఏకనసూ[త తకు 

భంగం కలుగలేదు కాని కా _టగడ్ధ 'పెరడిల్లో ఏకనూతత, భావధార లోపిం 

చాయి ముఖ్యంగా “కవితా ఓ కవితా” గేయానికి చేసిన పేరడీ గేయంలో ఈ 

లోపాలు | ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తాయి. “సెక్సై సివిక్రై (పుట 43) అనడంలోను 

ఊడ్పత్తోత్సవం (పుట 30) లాంటి పద(పయోగాల్లోను తడ బాట్లు కనిపిస్తాయి 

ఇర అం వర జడ నరుల |పవంచపు నవ పాణం 

నడుము నూపుతూ నిలిచింది (పుట దిడ్తే) 

(పాణం నడుము నూవడ మేమిటి అన్న సందేహం తలె త్రక మానదు. 

జరుక్ శాన్రీ అయినా, మాచిరాజు ఆయినా, మరెవరైనా ఒకటీ రెండు 
శీత కవితలకు షేరడీలు రాసినవారే కానీ, మహాైస్థానం గీతాలన్ని ంటికి 

శురడీలు రాయలేదు. ఆ కౌార్జితీ క్యాటగడ్డకు తొలిసారిగా దకు)_తుంది, 

కవితలకు వచ్చిన మరికొన్ని పేరడీలను వరామర్శిద్దాం 
శ్రీశ్రీ 
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నాగుపాము /క| ర సామూ /పిల్హమోమూ. 

సిల్తీగా చూడకు దేన్నీ 

సిన్మామయమేనోయ్ 

అని విద్యారణ్య కా మేకర్ శ్రీశ్రీ బుక్కులను '“సినిమామయరి3 చెసి 

పర్మిశ మొక చకవ్యూహం 

ఎక్ స్టా దొక దిగంబర దేహం 

అని నెలవిస్తున్నాడు 

వి వ సుబ్బారావు పెంగిపోయో కల్తీ జాడ్యాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా 

చి తీక రిస్తున్నాడు.? 

పాలసీసా, నేతిడబ్బా, మందు బిళ్ళా 

నిఖార్వుగా చూడకు దేన్నీ 

“'కళ్ళంటూ ఉంటే చూసి వాక్కు-౦టే |వాసీ' (పజల దృష్టికి కల్తీని 

తీనుకొని వచ్చే ఆలోచన చేయకుండా. 

కళ్ళూడేదాక చూడు 

కాళ్ళరిగేదాక తిరుగు 

వ్యాపార మొక పద్మవ్యూహం 

కల్తి ఒక తీరని దాహం 

అని వి వి సుబ్బారావు శ్రీ కవిత్వాన్ని “క ల్రీమయం'” చేశాడు 

ఇంకా గూటూరి బస్సు (పయాణాలలోని *“చిక్కుల?*8ిను వివరిస్తూ. 

తౌడు బసాలు 

అరటి గెలలు 

1 ఆం ధజ్యోతి వారప్మతిక 19_3.1982 

ఆంధజ్యోతి వారష్మతిక 9.3_1984 

3. ఆంధజ్యోతి వారష్మతిక 21 6_1985 

౨. 11 

వ్ 
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ఆవకాయ ఉఊాడీలు 

కావేపీ రవాణా కనర్హ ౦ 

ఆవునౌను లగేజీ ముఖ్యం 

అని చెప్తున్నాడు రాపోలు సుదర్శన్ కూడ ఈ గేయానికే “(అొరాజకీయ 

యికు్కు_లు”1 అనేపేర పేళడి చేశాడు 

మాచిరాజు దేవ్మీపసాద్ శ్రీశ్రీ “దెశచర్మితలిను “రహదార్లు” గా విక టీక 

రించిన విషయం తెలిసిందే జాగర్లపూడి సత్యనారాయణ కూడ “ దేశ చర్మి తలు'£ 

అక్షరబద్ధం చేస్తూ - 

ఇతరేతర శక్తులు లేసే/వడిపోవును పేక మేడలై 
వేషాలతో మోసాలట్ చెసీ /సినిమా డైలాగులు చేప్పే 

తట్టు పడే రోజులు పోయాయ /సిసీటైపు మాయాజాలం 

ఇంకానా ఇక పై సాగదు 

అని హెచ్చరిస్తున్నాడు 

ధనముంచే జరగని వని 

భారతమంతా వెదికిన దొరకదు 

గతమంతా గడిచే, 'టిక్కు.'లతో 
కాకుం టే వాగ్దానాలతో 

అని కూడా భావిస్తున్నాడు. 

పురాణం సుబహ్మణ్య శర్మ పురాణం సీత పేరుతో రాసిన “జల 

తరంగిణి' నవలలో |పసక్షంగా ఓ పేరడీ వస్తుంది. 

ఏ సినిమా చర్మిత చూచినా 

ఏమున్నది గర్వకారణం 

ఈ సినిమాల చర్మిత సమస్తం 

(పౌడ్యూసర్హను కాల్చుకు తినటం 

1 పల్లకి వారష్మతిక 21.12.89 
2, ఉదయం వారపష్మతిక 30_3_1989 
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మూలంలో నరజాతి చరిత సమ స్తం /దర్శిదులను కాల్చుక తినడం 

అని విడివిడి పదాలున్న ప్రై ఇక్కడ _పాడ్యూసర్దను కాల్చుక తినడం అని 

వ్యస్తంగా మాతృకానుసారంగా కక ది 

ఒక పిక్చర్ నింకొక పిక్చర్ కే యాక్టర్ నింకొక యాక్టర్ 

పీడించే సినిధర్శ్మం - ఇంకానా? ఇకపె పెసాగదు 

ఏ సినిమా ఎందుకు తీసికో _ ఏ పిక్చర్ ఎన్నా ళ్ళుందో 

జయలలితా జ్యోతిర్దక్ష్మీ - ఇవికావోయు సినిమాల్చారం 

చ్మితసీమ నాగరికతలో _ ఎకస్టాంల జీవనమెట్టిది? 
చలన చిత నిర్మాణానికి సిగొదిలిన శ్రీమంతులెందరు? 

(a 

సిసి (పపంచం పద్మవ్యూహం 

సినిమా ఒక తీరని దాహం 1 

అని పురాణం చలన చితరంగంలో సాగే దోపిడిని నిర్ద్వంద్వంగా బయటి 

పెటాడు. 
టు 

భూతాన్ని /యజ్డోవఎ ఏతాన్ని 

వైవ్సవ్య గీతాన్ని నేను 

అని సాగే శ్రీశ్రీ సిద్ద గీతాన్ని అనుసరిస్తూ (ప సెన్ “నీ నిమాట్రో బయో[గఫి? 

రచించాడు 

బూతుని/కా మో దేకాన్ని 

గుప్రాంగ విన్యాసాన్ని నేను 

డోలు వాయి సే విప్పవం 

కాలు జాడి స్తే నర్తనం 

వలువ వేదికమీద వ వస్త్రసన్యాసం 

చలనచి తాల్లో పెరిగిపోతున్న సెక్ దోరణులను ఖండిస్తూ సామాజిక 

(పయోజనాన్ని డి రోడికి కలిగిస్తున్నాడు జ (స్క్రీన్ను “వలువ వేదిక” ఆని 

తెనిగించడం హృద్యంగా ఉంది 

1 జలతరంగిణి _ పుట 145. 
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స్తనాలు /విదిలించిన జఘనాలు 

వళీ ఆవళులు నా పెట్టుబడులు 

నా ఊహ రతీదేవి జోల 

కామకేశీ హేల 

నా గానం జంబల్ ఊళ 

శరీర భాగాలను పెటుబడిగా పెట్టి విచ్చలవిడిగా (పదర్శిస్తూ యువతీ 
అ ళు రో 

యువకుల్లో ఆవాంఛనీయ మైన కామ పకోపాలకు హేతువవుతున్న తారలపై 

తీ వకశాఘాతం ఈ "పేరడీ... 

కామాంధులు 

మోహావేకులు కామకేళికి వీక్షకులు 

దిరంసువులు నా _పేక్షకులు 

నేనొక ఆశుద్దం 

నా దొక దుర్గంధం 

అసహ్యం ఆశీ లం నా మారం! 
ఛా a 

వసేన్ రాసిన ఈ పేరడీ గీతంలో “వినోదాత్మకితను మించి 

గాంభీర్యం చోటు చేసుకుందేమోనన్న అనుమానం కూడ కలగకమానదు 

_ ఇవేమీటీ వింత పరిస్థితులు / జ పార్టీలో కుమ్ములాట 

_ ఇవేమిటా రణగొణ ధ్వనులు/ _ ఫిరాయింపులు 

- ఆవేమిటా గుసగుసలు / _ పదవీ వ్యామోహదాహం 

- వెచటికి పోతావీ రాతి/ అవతల పార్టీకి 

ఆని ది విజయశే ఖర్ శీశీ “అవతలిగట్టు*ను “అవతలిపార్ద'£ కన్వయిం చాడు. 

అండా రామారావు కూడ “అవతలిపా గ్రీ'క చేరుతోనే మరోపేరడీ చేశాడు 

1 

ట్టి. 

ఆంధ పభ వారష్యతిక 9-7-1986 
'అంకితం' సాహిత్య మాసవ్మతిక మార్చి 1985. 
ఆంధజ్యోతి వారష్మతిక 7.1.1983. 
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మరో కంచం /మరోలంచం /మరో మంచం పిలిచింది 

పదండి విందుకు /పదండి కాసుకు /పోదాంపోదాం పదవులోకి 
€ 

కాళ్ళు మొక్కు..తూ /కథల్ చెప్పుతూ వదపికోసం సిగ్గువిడుస్తూ 

ఎత్తు లేద్దాం చిత్తుచేద్దాం కనబడలేదా 

తరతరాల పదవి పిశాచం 

అని కమలారాం 'మరోపిశాచంి! శీరికతో శ్రీశ్రీ మహ్మాపస్టాన గీతాన్ని ఆనుక 

ది స్ట నకి వ ంచింది. ఒక పాన్నపియుడు ఒకే ఒక అక్షరం మార్చివేసి అర్థాన్ని ఆధ్వాన్నపు 

అడవిలో వదిలి పెట్టాడు: 

మరో [ప్రపంచం / మదో (వపంచం / మరో (పపంచం పిలిచింది 

పదండి ముందుకు / పదండి ముందుకు 

పదండి డోసుకు 

(వతి తల్లి తన బిడ్డకు అన్నం పెడ్తూనో, బిడ్డను లాలిస్తూనో “చంద 

మామ రావే జాబిల్లి రావే.. అన్నింటినీ తెచ్చి మా అబ్బాయి కివ్వవే' అని 
పాడుతుండడం తెలుగునాట సర్యసామాన్యం. ఆ పాటను ఎన్. రూవ ఆధుసీక 

రించింది. 

చందమామ రావే _ జాబిల్లి రావే 

బస్లోన రావే _ బబుల్ గమ్ తేవే 

కారు లోనరావే - కామిక్స్ తేవె 

ప్రైనెక్కి- రావే _ పాప్కార్న్ తేవే 

కి శ స్దమరెక్కి రావే _ స్టిక్కర్స్ తేవే 

టాక్సిఎక్కి_రావే క్ టాయ్ పిస్టల్ లేవే 

అన్నింటిని తెచ్చి మా గడుగ్గాయి కియ్యవే 

శ్రీ ఘంగా పనులు తెమలాలని (పభుత్వం కంప్యూటర్స్ను (ప్రవేశ పెడు 

తుంది. ఆ కంప్యూటర్స్ సరిగా వేరిండే చేయడం చేతకాకపోవడంతో రకరకాల 

పారపాట్టు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల పరిఇజు ఫలితాలలో జరిగే 

1. పల్లకి వారపష్మతిక 5_ 12.65. 

ద్ర, ఆం ధజ్యోతి వారష్మతిక 24.0. 1982 
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అవకతవకలకు మూలం కంప్యూటర్ అవుతున్నది. (నిజానికి ఈ దోషం 

కంప్యూటర్ ది కాదు. Feed వేసే వ్య క్తిది 1 [ప్రధమ (కణిలో ఉ త్రీర్లుడు కావల 

సిన విద్యార్ధి ఆసలు పదీక్షకే హాజరు కాలేదనీ, వరికు ఫీజే చెల్లించని వాడు 

[పథమ శేణిలో 4 త్రీరుడయినట్టు తీరుతీరుల విన్యాసాలను వదర్శిస్తున్న కంవ్యూ 

క లోపాల నుండి, ఆ శాఖలో ససిచసీ ఉద్యోగుల స్వార్థాల నుండి తన 

“పరిక్ష పెపరును కాపాడమని (పాక్టిస్తున్నాడు [దాజురాం 1 

దేవుడా / రక్షించు నా పరీకు పేపర్ని 

స్వార్థపరులనుండి అధికారుల నిర్ణక్ష్యుం నుండి 

పెద్దమనుషుల నుండి, ,శీ మంతుల నుండి 

మానవళ' క్రి నధిగమించే కంప్యూటర్స్ లోపాలనుండి 

అక్కడ వని చేస్తుండే వర్కర్స్ నుండి 
వారి వారి మితుల నుండి 

పుస్తకొలు ముట్టని విద్యార్థుల నుండి 

వారి డ్మిగీలను కాంక్షించే తల్రిదర్శడుల నుండి 

ఇది కవితాసతి నొసట నిత్యరస గంగాధర తిలకమైన దేవరకొండ 
బాలగంగాథేర తిలక్ రచించిన “పార్టన గీతానికి పేరడీ తిలక్ “అమృతం 

కురిసిన రాతి” కవితా సంకలనం కూడ శ్రి శ్రీ మహో (పస్థాన గీతాల సంకలనం 

లాగే ఆధునిక వచన కవితాభిమానులకు వరత పీతిపాతమైంది. 

1. 

2. 

చూడు వీడు i అందమైనవాడు / ఆనందం మనిషైనవాడు / 

కలల పట్టు కుచ్చు లాగుతున్న కిరీటం ధరించాడు 

కళ్ళచివర కాంతి సంగీత గీతాన్ని రచిస్తున్నాడు 

ఎరరని పెదవులమీద తెల్లని నవ్వుల ఏణల్ని మీటుతున్నాడు 

ఎవరికి దొరకని రహస్యాల్ని వశపరచుకున్నాడు 
జీవితాన్ని ( పేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు 

నవనవాలై న ఊహావర్జ్హా ర్లవాలమీద ఉదయించి సూర్యుడు 

ఇతడే సుమీ మన |పియుడు నరుడు మనకు వరుడు? 

ఆం|ధజ్యోతి వారప తిక 2_7.1982 

అమృతం కురిసిన ర్మాతి (1972) పుట రి, 
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ఇది తిలక్ “అమృతం కురిసిన ర్యాతి” శీర్షికతో రచించిన గీతంలో ఒక 

భాగం ఈ పూర్తి గీతంలో తిలక్ నరుని ఉత్క్బుష్ణతను, గతానుగతికంగా 

అస్వతం్యతతకు అలవాటు పడడాన్ని చితించాడు ఈ గీతాన్ని పార్వతి" 

మాజీ (వధాని రాజీవగాంధి భోపోర్స్ కుంభకోణానికి అన్వయించి రాజకీయ 

పేరడీ రచించింది 1 ఎంత హాస్య అధిక్షేపాత్మకమైన పేరడీలు రాస్తున్నా 
“హందమైనవాడు' అంటూ భాషలో లేని పదపయోగం చేయడంవల్ల సాధించిన 

(వత్యేకమైన (పయోజనమీ లేదు 

చూడు వీడు నీవాడు 

హందమైన వాడు 

అవినీతి మనిెనవాడు 
కల్ల లు పట్టుకుచ్చు లూగుతోన్న 

తెల్ల ని టోపీ ధరించినవాడు 

వర్తమాన సహకారంతో 
అల ధ్ అల గల్ల ంతువర్యం (వవచిస్తున్నవాడు 

దేశభ క్రిని రహస్యఖాతాగా 

మార్చుకున్న వాడు 
తక్కర్ కమిషన్ను 

కాశ్మీరాంబరంగా కప్పుకొన్న వాడు 

ఇతడే సుమీ నీ పియుడు! నరుడు! 

కాబోయే నీ వరుడు! రా_ జీవుడు 

ఈ గీతాని కే ఏర పల్లి ఏణఇావాణి "ఆకలి కరిచిన ర్మాతి" శీర్షికతో “సురడీ 

చేసింది 2 పార్వతి గేయం తిలక్ ను మది కుప్తంగా కొన్ని పాదాలే ఆనుకరిస్తే 

పీధ్రావాణి కొన్ని పాదాలే వదిలేసి అంతా అనుకరించింది 

1 విదూషకుని _పేమలేఖ అ ఆంధ పభ దినవ్మతిక 10.1. 1935 

2 ఆంధజ్యోతి వారవ తిక 309.1993 
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ఆకలి కరిచిన రాతి /ఆందరూ నిదపోతున్నారు 

నేను మాతం /తడికె తెరచి, పాక విడిచి 
పల్రిదాటి చీకటిమైదానంలోకి వెళ్ళి 

చీకాకుతో నిలుచున్నాను 

అని మొదలయ్యే పీలా వాణి గేయంలోనుండి సరిగ్గా పార్వతి గేయంలో ఉదహ 

రించిన పంక్తులకు సమానమైన వాటినే పేర్కాంటాను 

అ= కో మె 

చూడు వీడు 
చూపులకు వికృతమైనవాడు 

విషాద విచారములే మని'షె నవాడు 

అ|శువుల పట్టుకుచ్చులు ఊగుతున్న 

ఆకలి కిరీటాన్ని శిరస్సున ధరించాడు 

"పేదరికాన్ని _పెమించి నవాడు 

పరమ దార్మిద్యపు ఊబిలో ఉదయించిన పంచముడు 

ఇతడే సుమీ అధముడు మనకు అస్పృళశ్వ్యుడు. 

సాంఘికపరంగా సాగుతుంది వీణావాణి పేరడీ 

కొండేవూడి నిర్మల రచించిన “ఓణి” కవిత సున్నితమైన భావచితాలతో 

హాయి గొల్పేది.! కొత్తగా ఓణీలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టిన రోజుల్లో 
ఆ య 

అమ్మాయిల్లో కలిగే అనుభూతులు దీనిలో వర్ణితం ఆ ఓణి ఫలానా ఫలానా 

దానిలా ఉంటుంది ఆని సాదృళ్యాల పరంపర పేర్పడం ఈ కవితలో 

జరిగిన పని. 

“తనకే ఆర్థం కాని ఇమేజరీ'తో ఈ కవిత ఎక్కడా పారకులను 
పీడించదు స్పష్టంగా ఉంటుంది అప్పుడే అయిపోయిందా? అనిపిస్తుంది కవిత 
మొత్తం ఉల్రేఖించదగిందే ౬ఒకో్క-సారి పేరడి వెలువడడానికి శ్రీశ్రీ కవిత్వ 

మంత పేసిద్ది చెందనవసరం లేదని దినివల తెలునుంది. = యె 

Lk 

మధ్యతరగతి బూర్జువా కొంపకి పెద్ద పిల్లలా వుంటుంది 
ష్ 

పుస్తకం బోర్హి ంచిన గాసులో నిలువనిళ్ళ రుచిలా వుంటుంది. 

5.5. 1989 ఆంధజ్యోతి వారవ్మతిక, 
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కళ్ళు చెమ్మగిల్లి ran వుంటుంది 

గౌనుమీద బెంగలా వుంటుంది 

చీరమీద మనసులా వుంటుంది 

బాణి కట్టని వత అం 

ఈతపప. పద్యంలా వుంటుంది 

ఇవ్వని ముద్దులా వుంటుంది 

© © ¥ ఇ పత్తి © 9a 

అది కట్టుకున్న తీరే గమ్మత్తుగా వుంటుంది. 

“సామాజిక స్పృహి అనే పడికట్టు నినాదం మాయాజాలంలో వడి 

పోయి |పతిదానిలోను దానినే అన్వేషించడం “అది ఒక్కటే జీవన సమస్త 
వ్యాపార లక్ష్యం, లక్షణం అని భావించి తెగబాధవడిపోయిన ఓ కమ్యూనిస్టు 

కుురాణ్ణి చూసి కించిత్ as (పకాశరావు పేరడీ రాశాడు. ఈ పేరడీ 

గేయంలో 'నిర్మలగారి బూ-టిపుల్ ఇమేజీలను సాయుధ కవితలకి వ్యతిరేకంగా 

మార్చినందుకు బోలెడన్ని — అని [పకాశరావు చెప్పుకొన్నాడు 

కూడ .1 

మధ్యతరగతి పెటీ బూర్జువా కొంవకు మల్టీ నేషనల్లా వుంటుంది 

1917 మీద బెంగలా వుంటుంది. 

చందాలు దండుకుని ఎన్నికలందు మహాబిజీగా వున్న ప్పుడు 

ఇంటికెవరో తుపాకీ తెచ్చినట్టు వుంటుంది 

సకల ఆయుధాలూ సంధించి వ్యవస్థ కూలిపోతుందనుకొన్న ప్పుడు 

ముక్కు సుబ్బారెడ్డి పిక్కబలం చూపినట్టు వుంటుంది 

విష్ణవోణీ వారగానే వుంటుంది 

జెండా కట్టని కరలా వుంటుంది. 

"పేలని |గేనేడ్లా వుంటుంది 

ఆసలు తుపాకి పట్టుకున్న తీరే గమ్మత్తుగా వుంటుంది. 

lL: ఆంధజ్యోతి వారష్మతిక 109.5 89 
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పేరడి లక్షణచర్చ చేసేటప్పుడు చెవ్పకున్నట్టుగానే పేరడీ కేవలం 

రచయిత శైలినో వస్తువునో గేలి చేయనవసరంలేదు సృజనాత్మకత ఘనీభ 

వించి మూసకట్టుగా మారిన దేనినైనా హేళన చేయవచ్చు ఒక మంచి కనితను 

చదివి ఆనందించక, దానితో క" ey చూడబోయి నిరాశ చెందిన 

యువకుని అధిషేపించడానికి పేరడిని రచయిత వాడుకొన్నాడు 

సాధారణంగా కడ దూ-నిస్టు కవితల్లో కనిపించే బూర్జువా, పెటిబూర్దువా, 

హప్యూడల్, విప్ణవజండ , 1917, తుపాకి, వ్యవస్థ లాంటి సరాలు "పేర్చుకుంటూ 

wo మాతాన కవిత్యమయిపోదనీ, అలాగే రాయాలని ఆంక్షలు విధించడం 

అతివాదం తప్ప సహేకుక వాదం ఆనిపించుకోదనీ పకాశరావు పేరడీ హితబోధ 

చెస్తుంది 

చేకూరి రామారావునూ నిర్మల కవిత, |పకాశరావు పేరడీ ఆకర్షించాయి. 

“కుండ” పేరుతో చేరా ఒక పేరడీ రాశాడు 

(పజల సొమ్ము తెగమేసి బలిసిన నాయకుడి బొజ్జలా ఉంది 

వాడి ఆర్థర హిత మైన ఉపన్యాసంలా ఉంది 

రేడియో వచన కవితలా ఊంది 

టి.వి సాహిత్యగోష్షిలా ఉంది 

ఉగాది కవి సమ్మేశనంలా ఉంది 

'“తఆలుగులన్స్భ” పూర్ణకుంభంలా 

కుండ అచ్చం కుండలా ఉంది 

కుండ కుండలా ఉండక కొండలా ఉంటుందా? 

(పకాశరావు తనకు నచ్చని ఒక _వత్యేక అంశాన్ని అధికేపించడానికి 

'పేరడీని వాడుకొంటే చేరా కేవలం వినోదాత్మకంగానే పేరడీ రాశాడు 
నిర్మల కవితలో ఉన్న ఉపమాన పరంవర అంతా అమ్మాయి మనఃస్థితిని ఏక 

స్మూతంగా చితిస్తుంది నరా. -పేరడిలోని సాదృశ్య పరంపర కూడ 

విప్ణవ సంబంధ మైన అంకానికి సీమితమయ్యాయి చేరా పేరడీలో ఆలా ఒక 

వత్యేక అంశానికి పరిమితం కాకుండా ఉపమానాలు వేటికవే ముక్తంగా స్వతం 

(తంగా ఉంటాయి. కుండ వృధా అనుకొంటే రేడియో వచన కవిత, టి.వి 

సాహిత్య గోష్టి నిస్సారం ఇలా పోలికల్లో చెప్పబడ్డ అంశాలన్నీ (ప్రయోజన 

రహితమైనవనీ నిస్సారమైనవనీ విమర్శ కనిపిస్తుంది 
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నిర్మల కవితలో “అది కట్టుకున్న తీరే గమ్మత్తుగా ఉంటుంది” అనేది 

ముగింపు వాక్యం |వకాశరావు సపేరడిలోను “ఆసలు లుపాకి పట్టుకున్న తీరే 

గమ్మత్తుగా ఉంటుంది” ఆని చక్కగా వచ్చింది నిర్దేశాత్మక వాక్యాల 

(Declarative Sentence) అయితే చేరా పేరడీలో *కుండ కుండలా ఉండక 

కొండలా ఉంటుందా?” అని (పక్నార్థకంతో ముగింపు పలక డంవల్ల మాతృకకు 

భిన్నమైన నిర్మాణం చోటుచేసుకొంది అట్టాగే నిర్మల కవిత, |పకాశరావు 

పేరడి తద్దర్మాల కూర్చు (ఉంటుంది! అయితే చేరా పేరడి భూతకాలిక 

[పత్యయంతో (ఉంది) సాగింది 

కృష్ణశాస్త్రి “సౌరభము లేలచిమ్ము పుష్టవజంబు' ఆన్న (సిద్ద గీతానికి 

“పార్వతి” (శివసాగరేనా?) పేరుతో ఒక పేరడీ వెలువడింది 

నల్ల ధనమేల (ప్రవహించు తెల్లని దేశములకు? 

కిక్ బ్యాక్ లేల కడతేరు స్విస్ కూరంకులందు? 

ఏల మూసిపారు దోమలేల ముసురు? 

ఏల నా బుల్లెట్ _పూఫ్ హృదయంబు _పేమించు నిన్ను! 

కృషశాన్రి ఛాయలో కొత్త దృష్టాంతాలతో బాగానే ఉంది పార్వతి 

కవిత. కాని మాతృక ఏ ఛందస్సులో ఉంటే కవిత కూడ అదే ఛందస్సులో 

ఉండాలి. కృష్ణకాన్ర్రు పద్యం తేటగీతం పేరడీ ఛందస్సులో లేకపోవడం ఒక 

(పధాన లోపం 

26.88.1990 ఆంధధపభ దినపతికలో [పచురితం 

1 విదూషకుని _పేమలేఖ - ఆంధపభ దినష్మతిక 101.1985. 



17. దండకం....ను పభాతం....సంకల్సం 

సంస్కృతం నుండి తెలుగులోకి వచ్చిన అనేక (వ్మకియల్లో “దండకం 

ఒకటి. పూర్వకవులు కావ్యాల్లోనూ, విడిగానూ దై వాన్నిస్తుతించే ఘట్టంలో 

దండకాలు రచించారు సంస్కృతంలో కాళిదాసు రచించిన “శ్యామలా దండకం 

ఏంతో (పసిద్ది చెందింది దండకం ఉద్దుర మాలావృత్తాలకు చెందినదిగా లక్షణికుల 

పరిగణనం 26 అక్షరాల ఛందస్సు వరకు నిర్దేశించి, దానికి మింఛిన వాటన్నింటిని 

“ఉద్దుర మాల” ఆనే పేరుతో ఆలంకారికులు వ్యవహరించారు 

రెండు నగణాలమీద రగణాలు కానీ యగణాలు కానీ తగణాలు కానీ 

ఇష్టం వచ్చినన్ని (పయోగించి గుర్వుంతం చేస్తు దండకం రాయవచ్చు లేదా 

ర్య య, త గణాలనే పూర్తిగా నగణ ద్వయం లేకుండా |పయోగించి గురువుతో 

ముగించవచ్చు ఆయా గణాల ననుసరించి ఆయా దండకాలకు పేర్చుకూడా 
"పెట్టారు. దండకం వృత్తాలమాదిరి నాలుగు పాదాలతోనూ యతి పాసలతోనూ 

కూడి ఉండదు అందువల్ల ఏకగణ పునః ప పునరావృత్తి త్రివల్ల అక్షర సంఖ్య 

మాాతాసంఖ్య సమానమై పీనులవిందు” చెస్తుంది రగణ శాత మిక్కి-లి 

సమీపమై నవి తగణ దండక ంలోని మొదటి గురువును విస్మరెస్తా రిసేచాలు _ రగణ 

దండకమై కూర్చుంటుంది కాని ఏ గణానికి ఆ గణం విరిగితేనే అందం 

వస్తుంది నన్నయ్య అరణ్యవర్వంలో రాసిన తగణ దండకమే తెలుగులో 

మొదటిది. శ్రీనాథుడు, నంది తిమ్మన, జక్కన మొదలైన కవులు రగణ 

దండకాలు రాశారు ఎజ్జన, పోతనాదులు తగణ దండకాలు విరచించారు. 

తెనాలి రామకృష్ణుడు, కూచిమంచి తిమ్మకవి (_వటృతులు రెండు రకాలుగాను 

వెలువరించారు కాని తెలుగులో “తగణి' దండకాలే ఖ్యాతి గడించాయి 

(పసిద్ధ కావ్యాల్లోని దండకాలన్నీ దేవుళ్ళను కీర్తించేవిగానే ఉండడం 

గమనా ర్షం. దండకం భ క్రిపారవశ్యంతో పారాయణం చేసుకోవడానికి అనుకూల 

మైంది ' దండకాల్లో భ_క్తి భావరచనలు కాక మిగిలినవి విరళమే పోతన భోగినీ 
దండకం శృంగారరస |వధానమైందిగా అందరికి తెలిసిందే. సర్వోన్న తమైన 
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దైవస్తుతి నుండే దండకాన్ని మరల్చి _ కిళ్ళి, పొగాకు, దోమ, కాఫీ, సినిమాతార 

మున్నగు అనుదా త్రమైన తక్కు_వస్తాయి వాటి “వస్తువుగా చేసి హాస్యరస 

భరితంగా రచించడంతో వీటిని పేరడీదండకాలుగా భావించవచ్చు 

వేణుగోపాల శతక కర్ర ఆయిన పొలి పెద్ది వెంకటరాయ కవి ఓ సంద 

రంలో చెప్పిన తిట్రదండకం (పథమంగా పేర్కొ_నద గింది. 

“భీ ఏ ఒరే పాతకా, మాతుకా, దుర్నేతా, ఊచ్చిష్షపురోత, వారాంగనా 

మూ్యూతముల్ పట్టు ముంతా, ఇదే చూడరా ధాత నీ వాత నా చెత వ 

నేడు దుర్బీజమా నైజమా నాజమా ఏర కోవూరి రామా 

అంకులాడీయటం చొక్కమారైన గద్దించి సీకెద్ది మేల్ఫుద్ది గాదంచు 

వావింపరాదా మదిందోవటేదా? తుదిన్నేకు నాచేత చావయ గాదా 

సీ కాలముంజెల్టె నా శావమీడేరు, నిక్క_ంబు, నీ వింటికింబోయి వేవేగ 

కాల్పోలికిన్నే గుమా సాగి, కోవూరి రామాయయో రామ రామా సమాప్తం, 

సమాప్తం సమాప్తమ్ ”1 

ఇలా ఉంటుంది తిట్ట దండకం. పాలి పెద్ది వెంకటరాయ కవి గేదె ఒకటి 

కోవూరి రామయ్య అనే సంస్థానోద్యోగి "పెరడులోని కూరగాయలతోటను మేసి 

పాడుచేసిందట కవి ఎంత మన్నింపమని వేడుకొన్నా రామయ్య భార్య విన 
కుండా కనిపించినపుడెల్తా దుమ్మెత్తి పోసేదట. దాంతో కవి విసిగిపోయి 
కోపంతో కార్వేటి సంస్థానాటిశ్వరుడై న కుమార వేంకట "పెరమాళాజు (1800. 

1875) నకు పిర్యాదు చేసుకొన్నాడు. రాజు రామయ్యను పిలిపించాడు ఎదు 

రుగా రామయ్య కనిపించగానే కవి ఆవేశంతో ఆశువుగా ఈ తిట్టదండకాన్ని 

చెప్పాడు ఇడి తగణ దిండకమే ఆయినా అక్క_డక్య్థడ రగణాలు కూడ కని 

పిసాయి కవి [1కోధంతొనే ఈ దండకం రాసినవ్పటికీ ఆ తిట్టు, ఆ పద (పయో 

గాలన్నీ మనకిప్పుడు నవ్వే పృట్టిస్తామి 

1 రావూరి దొరనామిశర్శ _ తెలుగులో తట్టు క పెత్యము (1968) పుట 

123, 124 
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తెలుగువారి సాంఘిక చరితను దర్శించి తెలంగాణాలో చైతన్య దీప్తుల 

వెలిగించిన వై తాళికుడు, రచయిత, విమర్శకుడు, ష్మకతికా సంపాదకుడు సుర 

వరం (ప్రతాపరెడ్డి. ఆయన తెలుగు ఉరూ మి|శశైలిలో (గామాధికారుల దురాగ 

తాలను అధి షేపిస్తు ఒక దండకం 1931 లో రచించాడు 

“సిమి [గాచార మో రాంరామ, వట్వారి, పోలీసు, పొస్టేలు తాసీలు 

దారంటరో, మొద్దుమీనంట తాలూకుదారంట కచ్చెరి బంటోతులంటా అమీన్సాబు 

యింకా తమాసైన హోద్దారు వస్తారు పొళ్టేళ్ళు పెట్టల్ మరీ గుడ్డు తేవాలె. 
ఆలస్య మైతేను తుర్కాన చేడంట గీదంట తిడ్తారు మావెత గాదంటె బర్తర్చు 
చేయి స్తమంటారు త్రైదంబలీయింత పోయించరూ, దూవకూ చిట్టి రాయించమం 'టేను 

లుచ్చాలపంగంట యేమేమొ తిడారు మాలాగ ఎట్టిలు మోన తమాషా తెలు 

స్తుంది. 'కానూను' సత్కేది మమ్మల్ని పీడించడాన్కేన అభ్రైతే కానూను 

మాకైెతె యేమైన ఉందా మరీ లేద చెప్పండి లేదంటే యీ నౌకరీ మీరె 

చేస్కోండి. "1 

ఈ దండకం రగణద్యయంతో ఆరంభమైనా తగణ దండకమే 

పల్లెటూర్హో వెట్టిచేసే కావలివాడు పడే బాధలనూ, వాడిమీద *జులుంి చేసే 

రెవెన్యూ అధికారుల ఆగడాలనూ రచయిత అక్షరబద్దం చేశాడు దీనిలో హాస్యం 

కన్నా ఆవేదన మిన్న ఆన్య దేశ్యాలను అనువుగా తగణాల్లో ఇమిడించడం 

హాస్యోత్ప త్తికి కారణమైంది 

“'శ్రీమన్మహాదోమ, సీ కుట్టడం మండ నేనోడిపోయాను, నెగ్గింది 

నువ్వేను కీ దోమరాజాయటంచుం నినున్నే పెద్ద చేతుం, బలే భేషవాయించు 

కర్ణే వేయంబులే నీ గానముల్ వర్ణనల్ సేతు, నిన్ గూర్చి హారతుల్ వెల్లింతు 

స నా ర క్రమున్ దోడి సీ రెక్క-లన్ సిత్తంబు గావించుకో గాని, 

ఆవంత ర కంబు పీల్చేసి పె పెచ్చు నా ఒంటిమీద మలేరియా వంటి వ్యాధులన్ 

దెచ్చిపారేసి. బోకుమీ1''® 

1. ముద్దసాని రామిరెడ్డి _ నురవరం జీవితము _ రచనలు (1974) 

2. మన్నవగిరిధరరావు _ కథలలో హాస్యం (వ్యాసం) అందాల తెలుగు కథ 

(1980) పుటి 61 
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అని భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అల్పాతి అల్పమైన దోమను అనం 

తుడైన భగవంతుని నుతించే దండకరీతిలో కీ ర్రించి, దోమకాటు నుండి విము క్రి 

పొంద యత్నించాడు 

“శ్రీమాన్ మహామండలేశ్వరుడు, మహారాజాధి రాజు కీరవటీర పీవార 

చం|దికా సాం[ద ధిక్కార జగద శాంత య శస్వాందములై న కిష్కింధ 

మశక వమరాజులుగారి విడిది! అని చిన్న దోవకు అంత పెద్ద సమాసం, భాష 

వాడడం పేరడీ 

క లిగొట్ల గోపాలశర్మ “కిళ్ళీని (పార్టించి కృ ౮రకుడయా డు 
వో 

“క కిళ్ళి! మాహాత్మ్యమెన్నంగ చూడంగ సున్న ౦బు కొంచెంబు 

పోకాదులున్ జెక్క-లున్ ఆకులుండంగ జర్దాలు, పీటీలు, పానంచు కారంపు 

కిశ్లీలు వేర్వేర, "పేర్పేర వర్చింపగా మాతరంబానే? 

న్ నున్నట్టి బడ్డీల యందున్ రతీ మన్మధల్ , చార్మినార్హున్ , సిజర్లున్ , 

(తిబుల్ ఫైవు, బర్జీ ్మ-లు, వీక్తీల్ డిటెక్టివ్రునున్ మాసవారీల డై లీల పేపర్లు, 

బాకెటు, పేకాటు, కొటాటు, సారాలు, |బాందీలు, హాలా(లు, జాం;గీలు, 

బబీలు 
యజ 

సీవు నుండంగ తాంబూలమంచున్ వరాన్వేషణానంతరంబందు కిశ్ళీలు 

సేవించి, తర్వాత పెండ్లిండు గావింతు ఇంక పెండైన తర్వాత కార్యంబు 

"సేయంగ తాంబూలమే ముఖ్యమౌోగాదె. . జ 

స్ రిస్కీ “న గొప్ప వర్దింపగా శక్యమే? చెవ్వు పోట్టున్నచా నాకు 

ముఖ్యంబు, నారీమణుల్ వక్క్లలన్ ఇంటలేకున్న చో మందుగా వాడరే? సున్నం 

బుతో గోడ కందంబు చందంబు ఈ రితి నీరవి సీ సొంపు నీ పెంపు నీ రాగ 

వర్ణంబు వేర్వేర వర్ణింప మెమెంత? ఓ కిళ్ళి దేవతా ఓ రాగమూ త్రి! & సుంద 

రాంగీ! ఓ కోమలాంగి]! నమస్తే నమస్తే నమః కి 

1 మనహాస్యం _ పుట 193 

2 ఆం ధజ్యోతె వారవ తిక 29_7.1988 
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ఈ విధంగా ఎన్ని దండకాలై న చెప్పుకోవచ్చు. కాఫీ దండకం, సీన్మా 

తార దండకం, పొగాకు దండకాలు లాంటివెన్నో ఉన్నాయి మచ్చుకు ఇవి 

"పేర్కొనడం జరిగింది. వీటన్నింటిలో కలిగే అనుభూతి ఒక్కటే గంభీరమైన 
వాతావరణాన్ని ఛేదిస్తాయి అందరిని ఆలరింపజేస్తాయి. హాస్యానురక్తుల్ని 

భగవంతుని మీదినుండి దృష్టి మరల్చి క్షుదాంశాల మీద దండకాలు 

రాస్తే పేరడీలుగా అంగీకరించినక్లే తిరుపతి వెంకన్న మీదనో, భ్మద్యాది 
రామన్న మ్దకో శ్రీశైలం మల్లన్న మీదనో రాయవలసిన సుుపభాతాన్ని 

ఆన్యథా రాస్తే "పేరడి అవుతుంది దండకాలు, సుపభాతాలు తనలోతాను 

చదువుకోవడంకన్నా పెద్దగా చదవడంలోను, వినిపించడంలోను వాటి మాధుర్యం 

అనుభవంలోకి వస్తుంది. 

కాఫీ ముహుర్ముహురుపాసిత దివ్య వ క్షే) 
ఆఅల్ఫోపహార సతతార్పిత దంతపం కే 

నిత్యానుశీలన సీసీ బహు చితలోకే 

శ్రీ సుబ్బరాయ దయితే తవ స్నువభాతమ్, 

ఉద్యాన పాలన నిరంతర లగ్న దృష 

సత్సీరియల్ పరన సంతత మగ్నద్భృ షే 

వస్తా౦ంతరే సతత సీవన బద్ధహ స్తే 

శ్రీ సుబ్బరాయ దయితే తవసు[పభాతమ్.1 

అని శ్రీమతి వత్సల చెసే పనులను నాయని సుబ్బారావు వాత్సల్యంతో అక్షర 

బద్దం చేశాడు "ఉత్రిష్ష నర శార్జూలా 1” ఆంటూ దేవుని మేల్కాల్పడానికి వైతాళిక 

సుపభాతాలు పలికినక్లే ఆధునిక స్త్రీని _ ఎప్పుడు కాఫీ తాగే దానిని, టిఫిన్ 
చేసే దానిని, సినిమాలు చూచేదానిని, సీకియల్ఫ్ చదివేదానిని, చినిగిన బట్టల 
కుట్టుకునే దానిని నాయని సుబ్బారావు స్ముపభాతంలో “వస్తువుగా చేసి కీర్తిం 

csc ell eel Ls CR CU eu 
1; అనుమాండ్ల భూమయ్య * నాయని సుబ్బారావు కృతులు _ పరిశీలన 

(1981) పుట 31 
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చాడు వేంకటేశ్వర స్నువభాతం చదివి భక్తి పారవశ్యంతో ఆఅర్జనిమీలిత 

నేతులయితే ఈ సరికొత్త స్ముపభాతం చదివి ఆనందపరవశులవుతారు. 

సంకల్పం : 

హిందువులకు సంధ్యావందనం చెయడం, సంకల్పం చెప్పుకోవడం 

నంపదాయం తానున్న (వపదేశం ఏయే నదుల సమీవంలో ఉందో చెప్పుకొన్ని 

ఆనాటి తిథి వార నక్షతాలు, తన పేరు చెప్పుకోవడం ; సంకల ంిలో భాగం 

“ఆద్య |బహ్మణః ద్వితీయ పరార్హేశ్వేతవరా హకల్పే వైవస్వత 

మన్వంతరే కలియుగే |వథవపాదే జంబూద్వీపే భరతవశ్తే భరతఖండే 

దండకారణ్య గోదావర్యాః దక్నిణితీదే *” ఈ విధంగా సంకల్పం సాగుతుంది 

ఆం ధదేశంలో ఉన్న వారికి ఇది సరిపోతుంది. విదేశాలకు వెళ్ళినవారు 

ఏ విధంగా సంకల్పం చెప్పుకొని నంధా ధా్యావంచగనం చేయాలన్న (వశ్న తలెత్తు 

తుంది చిలకమ ర లక్ష్మీనరసింహం రాసిశ “లండన్ సంకల్పంి ఆ సమస్యను 

పరష్క_రిస్తుంది. చిలకమర్తి “లండన్ సంకల్పం వపంకల్పరీతికి చక్కని 

"పేరడీగా గు రించవచ్చు 

“లండన్ వే స్వాహా డూశసే సాహా _ కై9స్తవే స్వాహా _ ఇంగ్లండ్ a 

స్కా-ట్ల్టండ్ - ఐర్హండ్ తతై 9స్తోర్వ రేణ్యం _ జాహోవా దేవన్య ధీమహీ _ 

ధియోయోనః (పచోదయాత్” ఆని శేశవనామాలను ేరడీకరించడంతో 

మొదలవుతుంది “భూమేః పూర్వగోళార్దే యూరస్టండే, రష్యా, జర్మనీ, [పాన్సు, 

స్వీడనేత్యాది మహాదేశానాం పక్చిమ |పాంతే _ చతుస్స్పమ్ముద ముదిత (గేటు 
(బటన్నామక మహిద్వీ పే ఛవియట్పర్వతస్య దవ్నిణ దిగ్భాగే న వేల్సుదేశస్వా 

గ్నేయభాగే (బిస్టల్యుూల్యాయా:ః (పాగ్దేశే . ..  అస్మిన్య ర్రమాన వ్యావహారిక 

హూణమానేన సో రనంతరం వింశతి తమ శతాచ్చే అఖండ థేమ్స్నద్యాం 

ఏరభ్యదశర్మాహం జ్ఞానస్నానం కరిష్యే *1 

1. చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం - చిలకమర్రి |పహసనములు (1969) 

పుటలు 187 _ 188 

TSP.12 
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ఇలా సాగుతుంది చిలకమర్రి లక్ష్మీనరసింహం “లండన్ సంకల్పం ' 

భౌగోళికవరమైన భారతదేశ భాగాల స్థానంలో లండన్ పరిసర [పాంతాలను 

నిషేపించడం, కాలమానం పేర్కొ_నవలసిన సందర్భంలో కీస్తుళకం చెప్పడం 

ఇత్యాదిగా మొత్తం యథోచితంగా మార్చి చిలకమర్తి వహాస్యసృష్టి చేశాడు. 

సంప్రదాయ సిద్దమైన “సంకల్పం” సంస్కృతంలో సాగినపుడే భక్తిపూరితమైన 

వాతావరణం సిద్ధిస్తుంది. ఆంగ్ల భాషా సంస్కృతుల వాతావరణంలోకి - అంటే 

భిన్నమైన సంస్కృతిలోకి పరివర్తితం చేయడం మూలాన వోస్యభాజనమై జీర శ్రీ 

అయింది. 

అడవి బాపిరాజు 'కోనంగి' నవలలో ఒక చక్కని హాస్య సన్నివేశాన్ని 

కల్పించాడు. |పియురాలై న వసంతలక్షికి కోపంవ స్తే, 

వందే లక్ష్మీదేవీనాం నాయొక్క. [పాణేశ్వరీం 

ఆత్మే శ్వరీం నేను వట్టి డం డం హేడునుం 

సీ హృదయానికి బాధ కలిగించి నందుకు 
క్షమింపుమాం నే జేసిన తప్పిదానికి నీవేవిధ 

మగు శిక్షవేసినా భరింపసిద్దముగా నుంటినః 

అని “వందే పద్మాకరాం, ప్రసన్న వదనాం” ఆనే లత్ష్మీ సో తానికి 

"'పేఠడీగా తన మాటలతో చదివి దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులు జోడిస్తాడు. 

వసంత చటాలున లేచి నవ్వుతూ 

“ఓయీ భక్తులుగారూనాం 

గున్ను క్షమించితినం అహం 

నీకు యే కోర్కె కావాలో అది 

తీర్చు సిద్దముగా నుంటినః (పుట 231) 

ఆని వరదహ స్తం, అభయహస్తం పట్టి నిలుస్తుంది ఇది సోోతాలకు 

చెసిన పేరడీకి నిదర్శనంగా (గహించవచ్చును. 

న స్య 







18. నేవ వుండలు 

తెలుగు నవలా రంగాన్ని యండమూరి వీరేం్మదనాధ్ “తులసిదళం 

నవల ఒక మలుపు తిప్పింది | పేమలు, అపార్జాలు, కడివెడు కన్నీళ్ళు నిండిన 

సాంఘిక నవలల నుండి నెన్స్పిక్షన్, హెంటసీ, విషయ సేకరణ, వరికీలనా 

త్మక పరిశోధనాత్మక నవలలవై పు పారకుల దృష్టిని తులసిదళం మళ్ళించగలి 

గింది. ఇది మంచి వరిణామమా? కాదా అనేది వేరే అంశం వైవిధ్యం ఆశించే 

చదువరులకు, ఒకే తీరు _పేమకథలు చదివి విసిగె త్రిన పాఠకులకు తులసిదళం 

నవలతో వీరేం[దనాధ్ కొత్త రుచి చూపించగలిగాడు మల్లాది వేంకట కృష్ట 

మూ రి, చల్తా నుబహ్మణంం, సూర్యదేవర రామె గాహనరావు, కొమ్మనాపల్తి గ 

వతి రావు, శాతవాహన లాంటి రచయిత లందరికీ యండమూరి ౬ ఒకరకంగా 

నాయకుడయ్యాడు 

తులసిదళంలోని పేర్లను, కథను, సంఘటనలను, పాతలను, వద 

_పయోగాలను, మేనరిజమ్స్ను, లోటుపాట్లను పూర్తిగా ఆనుకరిస్తూ అతిశయించి 

చూపుతూ అధికేపాత్మకంగా శ్రీమతి "సంగీ తారెడ్డి “వేపమండలు” "పేరుతో 
పేరడి నవల రచించింది “వేపమ౭డలు' తులసిదళం పట్ట “నె 'సాహిత్యవిమర్శ'గా 

పనిచేయడమే కాకుండా దానిమీద వచ్చిన విమర్శలను తిప్పికొట్టిన బలమైన 
పత్తివిమర్శగా కూడ పనిచేయడం గమనార్హం. మాతృకా విమర్శకులకు. జవాబు 

దారిగా కూడా పేరడి (వ్మకియను సమర్థంగా ఉపయోగించుకోవచ్చునని రచ 

యి|తి నిరూపించింది. 

తులసిదళంలోని ప్మాతలన్నీ పేర్లు మార్చుకొని “వేపషమండలు”లో (ప్రవే 

శించాయి తులసిదశంలోని శ్రీధర్ శశిధర్ గా; శారద భారతిగా, తులసి హారతిగా 

మారారు అనిత సవిత కాగా, అబ్బూరి కేదేశ్వర బాహ్మణ్ (ఆ్యబకద్యబ) 

ఆదు ర్తి బదరీనారా యణ (ఆ|దాజాదా) ఆయ య్యాడు ఇంకా పెడితల్రి పెడిరాజుగా , 

సరస్వతీంద చటోవాత్యాలు (సరస్వతి) ఎన్నా|రావుగా, కాదా కారాాగా, 

డా! పార్టసారధి డా! అయోమయంగా, పాప్నాటెిస్ట్ జయదేవ్ పొ ఫెసర్ 

విభాంత్గా, శ్రీనివాసపిశై_, రామనాధంపికైగా మారిపోయారు కాష్మోరా 

షాక్కోరాగా మారింది 
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'తులసీదళం' చేతబడులు, ఎలక్టాంనిక్స్ ఇతివృ త్తంగా అల్లబడిన నవల, 

శ్రీధర్, శారదల ఏకైక సంతానంతులసి తులసికి పదేళ్ళ వయసులో 20 లక్షల 

ఆస్తీ చెందాలని ఒక విదేశీయుడు వీలునామా రాస్తాడు ఒకవేళ ఆమె పదేళ్ళు 

బతక్షకపోతే ఆ ఆస్తంతా శ్రీకృష్ణ అనాధ బాలికల శరణాలయానికి చెందుతుందని 

ఆ వీలునామాలో ఉంటుంది ఇది తెలిసి శరణాలయానికి చెందిన స్వామి, సరస్వతి, 

పైడితల్తి పావకు చేతబడి చేయించాలని యత్నిసారు. ఆది విఫలమవుతుంది, 

ఒరిస్సాలోని బిసా గామంలోనున్న కా(దాను స్వామి ఆశ్రయిస్తాడు కాదా 

తులసిమై “కాష్కోరా' అనే కుద | పయోగాన్నీ చేస్తాడు అది మహాభయంకర 

మైంది, 21 రోజులపాటు మనిషిని రోజుకు ఒక తీరుగా బాధ పెట్టి చంపుతుంది. 

డా॥ పార్పసారధి తులసిని ఎంత పరీక్షించినప్పటికి రోగమేమిటో అర్జంకాదు. 
పావ రోజురోజుకూ కృశిస్తుంటుంది పైడితల్రికి వచ్చిన ఓ ఉ త్తరం ఆధారంతో 

శ్రీధర్, ఆయన సహోద్యోగి అబకదబ, ఒరిస్సాలోని *బిస్త' గామం వెళు 

తారు అక్కడ “*కాష్యోరా'ను [పయోగిస్తున్న. మహామాంతికుడు క్మాదాను 

గు_రించి చంపేస్తారు. 

ఈ మధ్యలో శ్రీనివాస పిశ్రై అనే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరు |పవేశిస్తాడు. 

అతడు తులసికి Braintuning చేసీ, సరిగ్గా రాతి 12 గంటలకు మోర్స్కోడ్ 

ద్యారా సంకేతాలు పంపిస్తుంటాడు తరువాత అది బయట పడుతుంది. మొత్తం 

పెన కథ సుఖాంత మవుతుండి. 

ఈ కథయావత్తు ఉత్కంరదాయకంగా, ఉద్వేగభరితంగా సాగుతుంది. 

'“వేపవమండ ల 'లో కూడా స్తూలంగా చూస్తే “తులసిదళం'లోని కథే వుంటుంది 

శకిధర్, భారలిల ఒకే ఒక బిడ్డ హారతి. ఆమెకు జలుబు చేస్తుంది. 

ఇంట్లో వారంతా ఎవరో గిట్టనివారు “షాక్మోరా” చేయించారని గగ్గ్లోలుపడు 

తుంటారు మాంతికుడి కోసం ఊరంతా గాలిస్తారు ఇంట్లో దొరికిన ఓ బస్ 

టికెట్ మీద “ఏలేశ్వరం” అని వుండడంతో అక్కడికి వెళతాడు శశిధర్. ఒక 

మాంతికుడు ఆ వూరి నుండి పట్నం వెళ్ళాడని తెలుసుకొని తిరిగి పట్నం 

వస్తాడు శ్మశానంలో మాంతికుని క్రరతో బాదుతాడు. (మాం తికుడు 

చనిపోడు) 
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మధ్యలో శశిధర్ ఇండి “ఒపర' రామనాధం పిశ్లై |వవేశినాడు ఆయన 

'తిరువతి' వెళ్ళి గుండు గీయించుకొ” టోపీ పెట్టుకొని వస్తాడు. ఎన్నారావు, 
ఆ్మదాబ్యాదా ప్ై) టోపీదారాలను చూసి, మదడులో కంప్యూటర్ "పెట్టుకున్నాడని, 

దాని సాయంతో వోరతికి “సజెషన్స్” పంపిస్తుంటాడని భావిస్తారు వారిద్దరు 

కలిసి పిశ్లై బసచేసిన హోటల్ రూంను సోదా చెస్తారు పశ ఒక గజదొంగ 

అని తేలి పోలీసులు పట్టుకొంటారు బామ్మ ఏడో తీర్చం పాప నోట్లో పోస్తుంది 
అందరూ షాక్కోరాకు విరుగుడుగా తులసి తీర్థం పోసింది బామ్మ అని మెచ్చ 

కొంటారు బామ్మ వారి మూర్టత్వానికి నవ్వాలో ఏడ్వాలో తెలియక 'రాతి నేను 

పాపనోట్లో పోసింది తులసితీర్ణం కాదు _ మిరియాల కషాయం' అంటుంది. 

వారంతా తామెంత మూర్ణంగా [పవ ర్రించారో అర్థమై నవ్వలేక 

నవ్వుతారు 

ఈ విధంగా “సంభమాశ్చర్యాలతో ముంచెత్తించి ఆనందడోలికల్లో 

ఊపిరాడనివ్వకుండ ఊల్పాసపరిచి ఊగించిన వినోదాత్మక నవల '“వేపమండలు' ” 

(వేపమండలు అట్టమీది మాటలు) 

“తులసిదళం'లోని కొన్ని సంఘటనలు “వేవమండలుిలో వికటికరింవ 

బడిన విధం చూద్దాం. 

అనిత డ్కిగీ చదువుతున్న అమ్మాయి “కాష్మోరా” తుదదేవత ఆన్నా 

చెల్లెళ్ళు లైంగికంగా కలిస్తే (పుట 189) అది తృప్తి చెంది, పాపను వదిలి 
పోతుందని పైడితల్రి చెబితే నమ్ముతుంది అమాయకంగా మోనహోతుంది ఉరి 
పోసుకుని చనిపోతుంది (పుట 195) 

“వేపవమండలుిలో కూడ ఈ సంఘటన చితితం పైడిరాజు సదితతో 

పాపని షాక్కోరా వదిలివేయాలం టే తామిద్దరూ కలవాలని చెపాడు (పుట 44) 

ఆమె అంగీకరిస్తుంది నిజానికి పైడిరాజు దుష్టుడు కాదు. “హింది సినిమాలు 
చూసి, తెలుగు నవలలు చదివి, హీరోకన్న విలన్కు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందని 

ఆలా తయారయ్యాడు ” తనకు మోసం చేయాలనే ఉద్దేశ్యం లేదని ఏకప్మాతాభి 

నయం శైలిలో చీకట్లో ఉన్న ఒక ఆకారాన్ని సదితగా (భమించి చెపాడు, 
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అపుడే వెనుక తలుపు తీసుకొని సవిత అక్కడికి వస్తుంది ” షాక్కోరా, పహొష్మా 
రాల పేస్ట చెబితే మోసపోవడానికి, మేమేమన్నా పల్లెటూరి దద్దమ్మ్ములమను 
కున్నావా? బి ఎస్సి. చదివిన అమ్మాయి అంత సులభంగా బుట్టలో పడు 

పడుతుందనుకున్నా వా” ఆంటూ కాగితంలో కారం పెట్టి అతడిమీదికి విసురు 
తుంది. (పుట 49) 

ఈ రెండు సంఘటనలు పూర్తి సమాంతరంగా చి తీకరింపబడ్డాయి. 

“తులసీద ళంిలో మెడితల్రి మోసగాడు అనితను లోబరుచుకోవాలని యత్నించి 

విజయం పొందాడు అనిత డ్మిగీ చదివినా, లోకజ్ఞానం ఏమ్మాతం లేనిది. “వేప 
మండలు "లో నరిగ్గా దీనికి విరుద్దంగా పైడిరాజు మోసగాడు కాదు కానీ కుద 
సాహిత్యం చదివిన పభావంతో మొదట ఆలా (పవర్హించాడు. తరువాత యదా 
ర్లాన్ని అంగీకరించాడు సబిత డిగీ చడివింది పిచ్చిగా [పవర్తించే వారికి 
గుణపారం నేర్పుగలిగిన థైర్యవంతురాలు కూడా 

“ వేపమండలు' లోని ప్మాతలు ఆతిసాధారణమైన పాతలు, పెద్ద తెలివి 

తేటలు ఉన్న వారూకారు అట్టాగని మూర్జులూ కారు 

శశిధర్ *వేపమండలులో నాయకుడు, హారతి తండి. తులసిదళంలోని 

శ్రీధర్ లాగా ఇంజనీర్ కాదు కారూ ధననూ ఉన్న వాడు కాదు అద్దె ఇంట్రో 

నెలాఖర్లో ఆగ వాట్లు పడే మామూలు మనిషి బిడ్డని డాక్టరుకు చూపడానికి 

కూడ డబ్బులులేని స్టెతి అతనిది. ఇతడు మంత తంత్రాలను నమ్మడు, పతీ 
దానికి సెంటిఫిక్ రీజనింగ్ ఉండాలని ఆంటుంటాడు దూరదర్శన్ కార్య 
(క్రమాలు బాగలేకుంటే అది కాస్మిక్ కిరణాలను; రేడియో |పోగామ్స్ బాగు 
లేకుంటే అది ఆల్జాంసోణక్ తరంగాల్ని వఒవరంచడం మూలాన మనకు బాధ 
కలుగుతోంది తప్ప కార్యకమాలు బాగాలేక కాదని వాదిస్తుంటాడు (పుట 11 ) 
గడియారం చప్పుడుని మోర్చుకోడుగా [భాంతి చెందేవాడు దూరదర్శన్ కార్య 

క్రమాలు బాగాలేక సబిత వాంతి చేసుకొంటుంది దానికి ఆమెని అపార్ధం 
చేసుకొని, వాడెవడో చెవ మని తల వాచేటట్టు చివాట్లు పెట్టిన తెలివి మంతుడు 
శశిధర్ (పుట 12) 
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తులసిదళంలోని డాక్టర్ పార్థసారధి నష్టాతుడయిన వైద్యుడు ఎలాంటి 

రోగాన్నైనా అవలీలగా నయం చేయగలిగిన సమర్ధుడు తులసిలో రోజురోజుకు 

కలుగుతున్న మార్పులను కుణ్ణంగా గుర్తించిన చేయితిరెగిన డాక్టరు. మరి వెప 

మండలుళోని డాక్టర్ ఇందుకు వూర్తి వ ౩రెకం ఆయన పేరు డాక్టర్ 

అయోమయం, 

డాక్టర్ అయోమయం కాకినాడ మెడికల్ కాలేజిలో వదకొండేళ్ళపాటు 

చదివాడు మామగారి చలువవల్ల ఉద్యోగం పొందాడు ఎనిమిదో కాసు సైన్సు 

పుస్తకం తాలూకు జీర్ణమండలం' బొమ్మ క్షి ప్పుకి పెట్టుకొని ఆవరేషన్ చేయడం 

అన్న కార్టూన్ అతడిని చూసి వేసిందేనట (పుట 16) రోగిని పరీక్షించే విధానం, 

రోగాన్ని గుర్తించే పద్దతి ఎంతో విలక్షణంగా నుండి, పారకులు విరగబడి నవ్వేలా 

చేసాయి. 

నైతసో్యపు చెవుల్లో పెట్టుకోవడం మరచిపోయి హారతిని పరిక్నించి 
“పండె ఆగిపోయింది, కొట్టుకోవటంలేదు” (పుట 16) ఆని చెప్పిన ఘనుడు 

డా॥ అయోమయం. పాప తుమ్మడం ఏడో అవశకునాన్ని సూచిస్తుందనే [పబు 

ద్దుడు (పుట 74, “డ్మి ఫెషన్తో వళ్ళు కుంచించుకుపోయి నిరాశ ఆవరిస్తుంది. 

వంటితోవాటు గొంతు కూడ కుంచించుకుపోవచ్చు. ఆది తుమ్ములకు కారణం 

కావచ్చు డిిఫెషన్ (దిగులు) రావడాసికి గృహసంబంధ మైన కారణాలు, 

సెక్సు ముఖ్య కారణాలు” (పుట 75 అని డా॥ అయోమయం పదేళ్ళ వసి 

పాపను పట్టుకొని ఏమా తం యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా వ్యాఖ్యా నిస్తాడు. 

ఈ నవల (తులసిదళ్లం అన్నమాట) చడవటంచల్ర్ల మెదడులో ఏర్పడిన 

తరంగాలు ఫస్ రూవంలో ఊపిరితిత్తుల్లో చేరటంవల్ల జలుబుచేసి వుంటుంది 

(పుట 163) అని చెప్పే ఘనమైన వైద్యుడు డా॥ ఆయోమయం. 

(వా ఫెసర్ మ్మిఖి ఖాంత్ పాత తులసిదళంలోని పౌఫెనర్ జయదేవ్ను 

అనుసరించి సృష్టించబడిన పాత మె దిక్కులషని మూడుసార్హు తప్పినవాడు. 

కొంచెం మ్యాజిక్ నేర్చుకొన్న వాడు. ళ్. టిజం వచ్చునని ' భమపడేవాడు. 

పిల్లి గిన్నెలు పడగొట్టి చవుడు చేస్త్రేతన కంరపు “ఇన్న్ ఫాసోనిక్” తరంగాలకి 

పళ్ళాలు తాట. గ్రాసు అద్దాలు గాజు గ్రాసులు వగులుతాయని హెచ్చ 
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రించిన ఘనుడు! ఇతని హిప్నాటిజం శక్తి కంపే గదమాయింపులకే పావ 

బెదిరి కళ్ళు మూసుకొంయింది (పుట 82 " 

ఈ ప్రొఫెసర్ మ్మిభాంత్ వద్ద హిప్నాటిజం నేర్చుకొన్న శిమ్యడు ఎన్నా 

(రావు తాను నేర్పలేక ఎట్టాగెనా ఎన్నా రావును వదిలించుకోవాలని ఆతనికి 

హిప్నాటిజం వచ్చేసిందని చెప్తాడు దాంతో తానో హిప్నాటిస్ట్ అయిపోయానని 
ఎన్నారావు తలపోసాడు తాను _పేమించే సబితను పిప్నాటిజం ద్వారా వళ 

పరచుకోవాలని యత్ని స్తాడు, 

సవిత నుద్దేశించి క. మనస్సు [పళాంతంగా ఉంది. నా మాటలు తప్ప 
నీకింకేమీ వినబడడం లేదు నీ కనురెప్పలు మూతబడుతున్నాయి. నీవు నిద 

లోకి జారుకుంటున్నా వు” అంటాడు (పుట రికి). సబిత న్మిదలోకి జారుకుంటు 
నట్టు కనబడుతుంది “నువ్వు యిప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తావు. తర్వాత 
మెడచుట్టు చేతులువేసి నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటావు యూజర్ కిస్సింగ్ మీ 
స్తోలీ, పోలీ," 

ఓక). మెరుపు మెరిసినటు అనిపినుంది. ఆ తర్వాత చెంప చెళ్ళుమన్న స a 
శబ్దం వినిపిస్తుంది 

“నీ చెంప ఉబ్బుర ది సర స్టోలీ” అని సవిత వెళ్ళిపోవడం కనిపి 

స్తుందో (పుట 89). 

అరటి ఆస జ ఇట్టా హాస్య రసవ త్రరంగా ఎన్నారావు పాత్ర చి తీకరించబడింది. 

ఎన్నారావు పా తీరుతెన్నులు ఇలా ఉంటే ఆదాబాదా కూడా ఇంత 
కన్నా మెరుగ్గా ఏమీ ఉండడు. ఆదాబాదా కుద దేవతలను, మంత శక్తులను 
విశ్వసిస్తుంటాడు ఆరాధిస్తుంటాడు. మంతగాళ్ళు బిచ్చగాళ్ళ రూపంలో ఉంటా 
రని విని ఇంటి ముందు అడుక్కొాంటున్న బిచ్చగాడిని మాంతికునిగా అను 
మానించిన మూర్జుడు ఆదాబ్మాధా. సగం సగం చినిగి పడివున్న ఒక కాగితం 
లోని రాత భారతిదని తెలిసి, కన్న కూతురిమీదే చేతబడి చేయించిందని ఆదా 
బాద ఆరోపిసాడు అది విన్న బామ్మ ఆ కాగితం చాకలిపద్దు తప్ప మరోటి 
కాదని నాలుగు తిడుతుంది. (వుట 117) 
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ఏలేశంరంలోని ఆర్. కామేశ్వరరావు తులసీ దళం yy నవల చదివి 

తుంగ రలు (2) పోయి నవాడు కామేశంరరావు ' కారాక నామాంతరంతో 

మార్యతికుడి గా చలామణి అవుతుంటాడు మం్యతాలు నేర్చుకోవాలని కార్కాక్షు 

ఒకడు శిమ్యడవుతాడు నిజానికి కార్కాకు ఎలాంటి మంతశక్తులు లేవు. అడు 

గడుగునా ఈ గురుకిమ్యలిద్దరి పవ ర్తన నవ్వు తెప్పిస్తుంది. 

టికెట్ లేకుండా (పయాణం చేస్తున్న నేరానికి టికెట్ కలెక్టర్ గురుశిష్యు 

లను రై లోంచి దిం పేస్తాడు (పుట 68). భయంకరమైన షాక్కోరాను [పయో 

గించి ఆ రా(తే టికెట్ కలెక్టర్ను లేకే పేస్తానని కార్యా. [పగల్భాలు పలుకుతాడు. 

మరురోజు శ్యుభంగా టిఫిన్ "చేస్తు టికెట్ కలెక్టరు కనిపిసాడు (పుట 69) 

దాంతో గురువు ఒక్క-క్షణం బి తరపోయి “నువ్వు సేకరించింది బూటు 

కిందిమట్టి కావడంతో మనం (వయోగించిన షాక్కోరా మనిషిని వదిలివేసి 
ఆ బూటును పట్టి ఉంటుంది ఓక్క-రోజులో అవి కృశించి. అతడి కాళ్ళను 

కరిచాయి. ఫలితంగా వాటిని అతడు పెంట దిబ్బ మీదికి విసిరేసి వుంటాడు. 

చూశావా? శిష్యా, మన షాక్కోరా శక్తి?” (పుట 69) అని నమ్మింపజూస్తాడు. 

కోడికాలు ఉన్న పాతను శ్మశానంలో పెట్టి దేవతల ఆరగింపు కోసం 

కార్యా (పార్థిస్తాడు ఒక కుక్క-వచ్చి ఎత్తుకపోతుంది. దాన్ని మవమ్మదదేవతల్లో 

వద్నాలుగవదయిన శునకాష్మోరాగా సమర్ధిస్తాడు. 

“_తికాలజ్ఞాని' (పుట 72 ఆయిన మాంతికుడు తనకు దెబ్బ తగిలి 

భుజం నుండి రక్తం వచ్చిందని ఇావిస్తాడే తప్ప, బురద అంటుకొని తడి అయిం 

దని మాతం ఊహించలేడు (పుట 72) ఇలా ఉంటాయి వేపమండలులోని 

పాతల పోకడలు. 

తులసిదళం నవలలో రచయిత | పత్యేకమైన తరహా పద|పయోగాలు, 

(Diction) వర్ణనలు చేశాడు అవి అంతకుముందు ఎవరూ చేయలేదు, ఈ 

రచయితే చేశాడని ఉద్దేశం కాదు ఇవి నవలలో గుర్తించదగిన “మేనరిజమ్స్” 

అని భావం 

ఆత్మస్టానానికి తగలడం ,/ఒకగాసారిగ నిశ్శబ్దం ఆవరించడం 

ఎక్కడో తీతువు పిట్ట ఆరవడం/మెదడులో ఎక్కడో పర్జన్య ఘోష 

సిక్ సెన్స్ చెప్పడం /ఆనందంతో పెద్దగా కేక వేయడం 
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మెరుపుకన్న చేగంగా కడలడం / దవడకండరం ఆవేశంతో 

వగునుకోవడం 

క్షణంలో వెయ్యవ వంతు / గుండెలవిసేలా కేక వేయడం 

వీటన్నింటిని రచయి[తి ేశనాధిశేపాత్మకంగా వేప= మండలులో 
అనుక రించింది 

“భారతి కెవ్వున కేకవేయబోయి, మాటి మాటికీ అలా కేకలు వేస్తే 

బాగోదని వూరుకున్నది” (పుట 16); “ఆమె మాటి మాటికి అలా కెవ్వున కేక 

వేయడం ఆ ఇంట్లోవాళ్ళకి ఆలవాటయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరూ ఆమెవైపు 

చూడలేదు” (పుట 75) అనడం ఆధిషేపించడమే. 

“రహస్యంగా ఆరవడంి అన్న |పయోగం తెలుగులో కొత్తగా క ని పెట్ట 

బడినది. ఇలాంటి [ప్రయోగాలు తెలుగు సాహిత్యంటో ఈ మధ్య చాలా వస్తు 

న్నాయని _దా కెల్లో పెట్టిమరీ పబ్లిషర్స్ వ్యాఖ్యానించడం (వుట 134) ఈ రకం 

పద (పయోగాలను విమర్శించడమే 

తులసిదళం నవలను హేశనాత్మకంగా అనుకరిస్తూనే దానిపై వచ్చిన 

విమర్శలకు బలంగా సమాధానమిచ్చి సాహిత్య విమర్శగా రూపుదోల్చడం వైప 

మండలు” పత్యేకత. ఇది పేరడీ వాజ్మయంలో ఒక (ప్రయోగం అని చెప్ప 

వచ్చు. వేపమండలులో బామ్మ పాత్ర తులసిదళంపె వచ్చిన విమర్శలకు 

జవాబిస్తుంది. 

“చిన్న పల్హల స్థాయిలో చదివే చిన్నపిల్లల బొమ్మల పు స్తకానికి, పెద్ద 

వాళ్ళని మెన్షన్తో చదివించే ఈ ఫిక్షన్ నవలకీ తేడాలేదని బామ్మ ఆంటుంది. 
(పుట 164) [వతివాళ్ళూ ఇంకొకరు పాడయ్యారనే అంటున్నారు గానీ ఎవరు 

పాడయ్యారో చెప్పలేదు!, పుస్తకం చదివి పిచ్చెక్కేటంత బలహీనమైన 
మన సకవు వాడు ఎప్పటికన్నా పిచ్చివాడుగానే మారతాడు ...[పజలు వీటిని 

(చేతబడిలాంటి మూఢాచారాలన్సు మర్పిపోయారనుకోవటం మన మూర్చత్వమె 

అవుతుంది. ఆదీగాక రచయిత ఇవన్నీ వున్నాయనీ ఎక్కడా అనలేదు (పతి 

దానికీ హేతువు ఉంటుందనీ, ఈరోజు హేతువు మనకి కనబడలేదు కొబ 
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అది లేదనకూడదని చెప్పాడు. పోతే ఈ రోజుల్లో చేతబడి పేరిట మనుషుల్ని 
మోసంచేసే కపట మాం్మతికుల ఆట కట్టించాలని ఉద్బోధించాడు దీన్ని ఆర్థం 

చేనుకోకుండా ఇంట్లో చిన్న పిల్హకి జలుబు చేసినా దాన్ని చేతబడి'గా భావించి 

విమర్శిస్తే ఎలా?” ఆని బామ్మ సూటిగా |వశ్నిస్తుంది. (వుట 165.) 

“ఏ నవలైనా అందులో నిజంగా మసాలా వుంటేనే చర్మితలో నిలబడు 

తోంది. అది లేకపోతే |పజలే దాన్ని మర్చిపోతారు. దీనికోసం అయ్యా, 

సాహిత్యం సర్వనాశనం ఆయిపోతుందే అని గుండెలు రామురిశల ర్రేదు. 

పజలకన్నా గొప్ప బరామీటరు ఇంకొకటణిలేదు లేదనుకొంచే ఏమీలేదు, 

ఉందనుకాంటే చాలా వుంటుంది ఎలక్టాంనిక్స్ నుంచి హిప్నాటిజం వరకూ 

రకరకాల పాలూ వాటి వ్య క్రిత్వమూ - ఘర్షణ అన్నింటికిమించి మంచి 

క్రెమాక్స్ ఉండడంతో ఆ నవలకు పేరు _వఖ్యాతులు వచ్చాయి కాని నిజ జీవి 

తంలో అంతకంటే ఘోరంగా చితంగా (పవ ర్రిస్తా'మని బామ్మ వాదిస్తుంది 

(పుట 166) “వీభత్సరనానికైన సరే ఆకర్షణ |వధానంి (పుట 168) “ఒక 
అనాగరిక మైన (ప్రపంచపు నమ్మకాల గురించి (వా సెటప్పుడు ఆ (వపంచంలోకి 

వెళ్ళే వాయాలి” (పుట 168) అని ఇతివృత్తానికి అనువైన వాతావరణల కల్పిం 

చడం సాహిత్య ధర్మంగా బామ్మ మాటల్లో ద్యోతక మవుతుంది 

ఇలా తులసీదళంపై వచ్చిన ‘విమర్శలను ఎదురో.వడంగాక *విమ 

రృకు'లను కూడ వేపమండలు ఎదుకొంది పనిగట్టుకొని, తన శక్తియుక్తు 

అస్నీ కేం దీకరించి తులసిదళాన్ని విమర్శించిన రచయి[తి ముప్పాః రంగనాయ 

కమ్మ మేరి పాత చిత ణలోనూ, కూమ్మ విమర్శల్లోను రంగనాయకమ్మ మీద 

పరోక్షంగా దాడి చెయడం కనిపిస్తుంది 

ఒకచోట మేరి చసెడిరాజుతో కలా ఆంటుంది: 

నా జీవితం ఓ స్వీట్ పోంలా ఉండాలని కలలు కనేదాన్నీ. ఎప్పు 

ఉతే నా కాపరం ఉరిపీరం ఎక్కిందో అప్పుడే నాలో కక్ష బయక్టేరింది. 

ఇన్నాళ్ళూ నేను ఎంత చీకటిలో వున్నానో తెలుసుకున్నాను కేవలం మార్ 

ఒక్కడే ద్రీలని రక్షిందగండసి గహిలచాను రాయాయణ కాలంరో మార్క్ 
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లేకపోవటం సీత చేసుకున్న దురదృష్టం... మనిషి తనకి నచ్చినట్టు (బతకాలి. 

(పుట 131.) 

'భరలకి విడాకులిచ్చిన వాళ్ళు, భర్తల్లో సరిగ్గా కాపురాలు చెయ్యలేని 

వాళ్ళు, తాము చేసిన తప్పు (గ్రహించటానికి అహం అడ్డొచ్చి తాము నడున్తూన్న 

పంథాయే గొప్పదన్న ఒక మాయా |పవంచంలో మునిగి తేల్తూ ఉంటారు. 

సుఖంగా సంసారాలు చేసుకునే ఆడవారికి విడాకులు తీసుకొమ్మని సలహాలు 

ఇస్తూ వుంటారు. తమ జివితం సర్వనాశనం అయిపోయిందన్న సత్యం మంచి 

పషంచమే సర్వనాశనం అయిపోయిందని వాపోతూవుంటారు.” (పుట 40.) 

ఇవన్నీ ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ మీద సంధించిన ఆస్తారిలేనని తల 

పోయడంలో అసంగతమేమీ లేదు 'వేపమండలు తులసిదళం మీద వచ్చిన 

విమర్శలను ఖండించి, అంతటితో అగ్పాకదు. తులసిదళాన్ని కూడ అధిక్షేపిస్తూ 
లోపాలను కూడా ఎత్తి చూపింది 

'కార్తలో తిరిగేవారికీ, ఎయిర్ కండిషన్ట్ రూముల జీవితాల గురించి మాత మే 
తెలిసిన వారికీ. ఒక పావ వంట్లో బాగోలేకపోతే నెలాఖరున వది రూపాయలు 
లేక ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం పడే బాధలగురించి (వాస్తే ఎవరూ చదవరు. 

శశిధర్ కి కారుండాలి. పాపకి షాక్కోరా అయివుండాలి.” (పుట. 63.) 

మెదడులోని తరంగాల ద్యారా ఇంకొకరికి సందేశాలు పంపడం _ అదే 

చెలివతీ దానిని గురించి చెప్తు రచయ్యితి ఇలా అంటుంది “ఏళ్ళు ఇంగ్రీష పుస్త 

కాల్ని జాగ త్రగా కాపీకొట్టి వాస్తూ వుంటారు. చితమేమంపే వీరు (వాసే విష 

యాలన్నీ ఫారిన్లో జరిగేవే. భారత దేశంలో ఒక్కటీ జరగదు 1932లో 
ఏడెన్ స్ట్రీట్లో లేడీ ఫింగర్ అనే ఆమె ఇంకో గంటలో లండన్ వచ్చె విమానం 
కూలిపోతుంది అని చెప్పింది. అలాగే గంటలో అది కూలిపోయింది అని (వాస్తారు. 

నిజానికి ఆ ఏడెన్ స్ట్రీట్ ఎక్కడుందో. ఆ లేడి ఫింగర్ ఎవరో ఎవరికీ 
తెలీదు. ఆ తరువాత ఆ ఆంశాన్నే చదివి మరో రచయిత, తన కలం కొంచెం 
ముందుకి పోనిచ్చి లేడి ఫింగర్ తాలూకు భర్ర ఆ విమానంలో వున్నాడనీ, కూరి 

పోయే విమానంలోంచబ భావతరంగాల్ని తన భార్యకి పంపాడసీ [వాస్తాడు, అలా 

చరిత నిర్మించబడు తోంది” (పుట 126). 
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క్యు వ్యాసాలు, నవలలు చదివేవాళ్ళు క్ ముఖ్యంగా పదహారు ఇరవై 

అయిదేళ్ళ వయస్సు వాళ్ళు తమకు ఆ అద్భుతమైన శక్తులున్నా యను 

కుంటారు ఆ భ్రమతో రకరకాలుగా వూహించుకుంటారు” (పుట 127). 

ఎంతో జా(గత్తగా |పణాళికా బద్దంగా యండమూరి పీరేందనాథ్ 

తులసీదళం రచించినట్లు కనిపిస్తుంది ఆయినా ఒకటి రెండు పొరపాటు 
వ, 

దొర్లాయి 

“న౬జ్రై అయిదేళ్ళ డాక్టరు పార్ణ సారథి” (పుట 154 వైద్యునిగా తన 

ఓటమి విజయాలను 30 డైరీలలో నింపాడు (పుట 157) అంబే పార్థసారథి 

15 ఏళ్ళకే డాక్షరయ్యారన్న మాట. 

అలాగే ఇంకోచోట “తులసికి పదవ ఏట ఆస్తి వస్తుంది” (పుట 83 అని 

అనడం మరోచోట 'మేజిరయ్యాక ఆమెకే డై రెక్ట్గా చెందుతుందనడం (పుట రి4) 

మైనార్టీ తీరి మేజరయ్యేది 18 ఏళ్ళకు కాని 10 ఏళ్ళకు కాదుగదా! 

“వేపమండలు”"లో కూడ ఒక చిన్న పొరపాటు కనబడింది ఎన్నాారావు 
పనిచేసేది టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీసులోనే శశిధర్ (బావమరిదికి తన ఆఫీసులోనే 
ఉద్యోగం ఇప్పించాడు (పుట 143 ) అంటే శశిధర్ కూడా టెల్మిగాఫ్ ఆఫీసులో 

పని చేస్తాడన్న ది స్పష్టం కాని మొదట శశిధర్ ఫాక్టరీలో వనిచేస్తాడని (పుట 10) 
పరిచయం చెసింది రచయ్యితి. 

కథాకథనంలోను, నామ నిక్రేశంలోను, పాత చ్మితీకరణంలోను, శైలీ 
గతమైన మేనరిజమ్స్లోను బ్ ఒక్య_టని కాదు సర్వ విషయాల్లోను యండమూరి 

తులసిదళాన్ని వికటంగా విడందిస్తూ వెలువడిన సమగ పేరడి నవల శ్రీమతి 

సంగీతారెడ్డి 'వేపమండలు ” 

కొసమెరుపు * ఇంతకూ “సంగీతారెడ్డి' పేరుతో ఈ నవల రాసింది 

యండమూరి వీరేందనాథే తప్ప మరెవరో కాదు అంటే తన రచనమీద తానే 

పేరడి రాసుకొన్నాడన్నమాట!! 

చం a 



19. శ్రీరవుణ 

పేర డీలపె పె దృష్టి కేందీకరించి కృషిచేసిన మలితరం వారిలో శ్రీరమణది 

ఆ|గతాంబూలం “శ్రీరమణ తెలుగు వచచోదా,నవనంతో ఈ మధ్యనే విరిసిన 

పువ్వు. విరిసీ de హాన్య పరిమళాల హాయితో, "పేరడీల గారడీలతో 

ఆందర్నీ సమ్మోహ పరచిన ర గట్టీ తెలుగులో తొలిసారిగా “పేరడీల'ను 

సంకలనం చెసి షవచురించిన ఖ్యాతి శ్రీ దమణకే దక్కుతుంది. 1980 లో 

“శ్రీరమణ "పేరడీలు" వచ్చాకనే జరుక్ శాన్ర్రి పేరడీలు (1982) మాచిరాజు దేవీ 

_పసాద్ సేరడీలు(1986) తెలుగు పేరడీలు (1986) వచ్చాయి. 

శ్రీరమణ ఇంచుమించుగా స్వీయమ్ముద గల్గిన (పతి రచయిత వద్యగద్య 
శైలులను అనుకరింది చూపాడు ఒక్కో కనిని అనుకరించేటప్పుడు పేరడీస్టు 

ఒక్కో. అంశాన్ని స్వీకరించడం మామూలుగా జరుగుతుంది. ఒకే వస్తువును 

భి ని వివిధ రచయితలు ఎలా దాన్ని రాస్తారో ఊహించి రాయడం శ్రీరమణ 

న (పత్యేకత. “పేరడీ చర్మితలో శ్రీ ఫీ రమణ చూపిన విశిష్టత, నవ్యత ఇది. 

వ విహంగ మైన నెమలిని కవులు పతన వర్ణిస్తారో కవిత్వంలో పేరడి చేసి 

చూపాడు రైలు కంపార్టుమె ంటులో ఆలోచిస్తూ కూర్చున్న వ కున 

గురించీ, పుష__రాంమ గురించీ కథకులు, నవలా రచయితగ((త్ఫులు, ఫీచర్ 

రచయితలు వర్ణించే విధానాన్ని పేరడీ చేశాడు ఆయా కవులు, రచయితలు 

| పేమలేఖలు రాస్తే ఎలా వుంటుందో ఆత్యంత |పతిభావంతంగా చూపించాడు 

ఆడవి బాపిరాజు రచనల్లో అతి వివరణాత్మక శైలి ఉంటుంది. ఆయన 

(గహించిన వస్తువు వివరాలను అన్నివైపుల నుండి పూసగుచ్చినట్లు గా పొరకు 

లకు ఆందిస్తాడు. కథ చెప్పినట్లుగా గాక చరిత, విజ్ఞానబోధ చెసినట్టుగా కని 

పించడం కూడా కద్దు ఈ పద్ధతి నిసర్ష రమణీయంగా అనిపించినా, కథా 

గమనాన్ని కుంట్టుపర చి, పరితలకు ఒక్కోసారి విసుగు తెప్పిస్తుంది. బాపిరాజు 

రాసిన “నారాయణరావు! గానీ, “హిమబిందు” గానీ, మరే నవల చదివినా ఈ 
విషయం బోధపడుతుంది 

జతలో _బాలాన్యం కలిగిన ఒక భవగాన్నీ, అడవీ బాపీరాజు వెలా 
వక్షిస్తాడో శ్రీరమణ అనుకరించి మాషపాడుః 
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TE శ్రీ సరోోతమరావు గారు తమ నివాస భవన 

మును కట్టించిరి ఆది పవ్శిత గాత నదిని ఆందిపుచ్చుకున్న ట్లండును. వేయి 

గజముల "నివేశన స్థలములో భవన నిర్మాణము జరిగినది తొమ్మిది గజముల 

మువ్వీసము నిడివియు వులిలోవల మూడు గజముల ఆరంగుళముల వెడల్పునూ 
ఆయము కలిగిన “డబులహాల్సు గలవు వంటకాల భోజన ముల గది | పత్యేక 

ముగా నున్న వి వాం మాసు మైనరు కారు నిలు ఓక వీల గా పోర్టికో” 

నేర్చాటు చేసిరి గోడలకు ఏడడుగుల బునాడియు, మూడు జేనల మందమునూ 

వుంచినారు సింహద్వారము నల్రమాను కొయ్యతో చెక్కిరి మిగిలిన వురువు 

లన్నియు దశ స్త స్తమెన రంగూను "పేక తో Me చేసినారు. గోడ వీర్వా 

లారంటికి బిళ్ళోరి అద్దిములను బిగింపించిరి ఇంటికి యీళాన్యమున నలుబది 

గజముల ఖాళీ స్థలమును వదిరలిరి. ఈశాన్యము దై. వస్తానమని వాస్తు చెప్పుచున్నది 

ధవశేశ్వరవా వాసియు, = స్తు శిల్పమున 'దెక్టయునై న న శ్రీ రావిపూడి నరసింహ 
సీద్దాంతిగారి పర్యవేక్షణమున గహ నిర్మాణం ల అనందనామ సం|॥ర 

చెత బహుళ పంచ మిన శ్రీ సర్వో త్రమరావుగారు నూతన న మహో 

తవం గావించుచు, శ్రీ పర సిద్దాంతిగా రిని = ఒత్త పెద్దపురం జరీ దోవతులు 

తోను, నూటపదార్హు రొబ్ధంతోను డత రించిరి (శ్రీరమణ పేరడీలు 

పుట 21 _ 22) 

బాపిరాజు రచనా విధానం ఇలా ఉంటే మామూలు డి టెక్టివు నవల 

దోరణి మరో తీరుగా ఉంటుంది. కథలో వేగం, అడుగడుగున పాఠకులను 

ఊపి బిగబట్టించె ఉత్కుంర, అపరాధ వరికోధకుడి చురుకుదనం, సాహసం, 

తెలివితేటలు, తరుము ఫెటింగులు, మారువేషాలు, కాస్త సెక్స్ - ఇవన్నీ 

ఆవరాద వవళోధక నవలలకు ముడిసరుకుచు సాధారణంగా ఆన్ని నవలలకు 

ఒకే “షార్ములా” ఉంటుంది. హోమమినిెష్ష స్టర్ లేదా కై 9మ్ బాంబ్ చీఫ్, డిటె 

క్లివ్ను కలెస్,. నేరాన్న పరిశోధించి, wae వట్టుకోవలసిందని అభ. రంచడరితే 

కథ మొవలవుతుంది రకరకాల మలుపులు తిొకిగి విజయుడైన డ&ిథెక్షిష్యు 

మష్మీవారు అభినందించడంతో ముగుస్తుంది. కొమ్మూరి సాంబశివరావు, విశ 

[(షసాడ్, గొ్ంతా శ్రీ భగవాన్ లాంటి వారెందరో డిటెక్టివ్ నవలా రచయిలతగా 

సిద్ధి గడించారు" కొంతమంది ద్మష్టిలో ఇది “శవ హైెహిత్యం” కానీ ఒక తరహా 

పారకులకు నిత్య వర్న (పారాయణ సాషాత్యుం “ఆలివ్ (గీన్ క డిలాక్ 

బులట్లా-చూసుకావచ్చ. “కీత్ " మని శబ్దం. స్తూ గేట్ ముందు ఆగింది డాష్ 

జోర్షులోంచి పెన్ గన్ తీసుకొని గేటు దగ్గరకు నడొచాకు డిటెక్టివ్ నుఢీర్ 

"75వ. 13 
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అసిప్రైంట్ వర్మ పాకెట్ కెమరాతో మైకో ఫిలిమ్ లోడ్ చేసుకుని సుదిర్ని 

ఫాలో అయ్యాడు, 

“చాలా కాలంగా మనుష్య సంచారం లేనట్టుంది కదూ?” అన్నాడు 

బంగళాని కలియ చూస్తూ సుధీర్, “అవును బాస్! నాకూ అలాగే అనిపిస్తోంది” 

అన్నాడు వర్మ వర్మ మాట పూ రి కాకుండానే బంగళాలోంచి మనిషి మూలుగు 

అస్పష్టంగా విన్పించసాగింది 

అంతా చీకటి. కన్ను పొడుచుకున్నా కన్పించనంత చీకటి దూరాన్నుండి 
నక్కల అరుపులు టక్ టక్ నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి ఆగి 

పోయాడు సుదీర్. మనిషి మూలుగు ఆగిపోయింది సడెన్గా. 

సెన్ టార్చ్తో బంగళా మెయిన్ డోర్ వై పుకు నడిచారు ఇద్దరూ 

“మిస్టర్ వర్మా! బంగళా వెనుక పెద్ద వేపచెట్టు వుంది గమనించారా?" 

“ఆవ్పన్ సార్! దానికో పెద్ద తార కూడా ఉంది 

“ఎస్” _ తల అ సుదీర్ “మిస్టరీ అంతా ఆందులోనే వుందని 

నా గట్టి నమ్మకం ” అరబ్ సెవెన్ సెగరెట్ వెలిగించాడు డి టెకైవ్ సుధీర్ ” 
(పుట “35, 36) 

సాధారణ సాంఘిక నవలల శైలి ఒక (పత్యేక పంథాలో సాగుతుంది. 

సాంఘిక నవలారంగంలో రచయ్యితులదే పెచేయి ఈ ee 

చాలా మటుకు ఒకేరకం భావాలు, ఒకేరకం శైలి అని చెప్పవచ్చు. స్వప్న 

సంచారాలు చేయించే వీరి నవలలు యువతరానిక్షి ఒక మత్తుమందు లాంటివి. 

ఇప్పుడు సాంఘిక నవలల ఉధృతి తగ్గింది ఆరడుగుల కళ్యాణ చక్రవర్తులు, 

రయ్యంన దూసుకుపోయే . వడవళలాంటి" కార్డు, లంకంత భవంతి, నౌకర్లు, తల్లి, 
పెళ్లికాని చెల్లి నవలలో కనిపిస్తుంటారు కథానాయకుడు ఏం చదువుతుంటాడో, 
ఐం చేస్తుంటాడో, కులం, గోత్రం, ఆదాయం వగా రా ఏవీ స్పష్టంగా తెలియవే. 
అయినా ఖరీదైన బూట్లు సూట్లు ధరించి, పెద్ద పెద్ద క్లబ్బుల్లో విచ్చలవిడిగా 
ఖర్చు చేన్తూ తిరుగుతుంటాడు ” ఎంతో అరదం, మరేంతో ఆహాంభావం కలిగిన 
నాయిక ఉంటుంది ఆమె వీదరాలయ్యే ఉంటుంది చీటికిమాటికి హీరోతో 

పోట్లాడి చివరకు (పేమలో వడుతుంది. తర్వాత ఇద్దరూ కాసేపు విడిపోయి 
ఏడిచి, ఏడిపించి ఒకటవుతారు [ మొదట చెంపదెబ్బ కొట్టిన అమ్మాయే తప్పని 

సరిగా _పేమిస్తుంది రేప్” చేసీనవాడే మొగుడులాంటి తమాషా సూతాలు 
(Motifs) తెలుగు సాంఘిక నవలల నుండి తయారు చేయవచ్చు ఇది పత్యే 
కించి పరిశోధిం చదగిన విషయం, | 
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నాయికా నాయక లుండెేడది చిన్న పల్రెటూరై. నా పెద్ద పెద్ద ఆసుష్మతులను 

సృష్టించగలరు ఎక్స్ సెస్ రైళ్ళను అపరం. కొండొకచో “హైదరాబాదులో 

బీచ్ లను, వైర్లెస్ తీగలమీద వత్తులను చూపగలిగే నిరంకుశులు సాంఘిక 

నవలా రచయి[తులు. 

“రెలు రాజహంనలా వచ్చి ఆగింది పస్ట్క్లాన్ కూపేలో త్తన బెర్ మై 

కూర్చున్నాడు కిరణ్ “మే ఐటేక్ దిస్?” అన్నాడు పక్కను ఉగ్ను ఫెమినా 

తీసుకుంటూ “వై ఆల్ మీన్స్” అన్నద్ ఆమె కుప్తంగా ఆ మాటలు కోటివీణలు 

మీటినట్టు విన్పించినై కిరణ్కి తలయెత్తి చూచింది ఆమె ఆరడుగుల యెత్తు, 
గ్వాలియర్ సూటూ, ఎంబాసిడర్ బూటూ, చూపరులను ఇమే ఆక ప్రే ముఖం 

ఆమె అనిర్యచనియమైన అనుభూతికి లోనై ంది కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్దం రాజ్యం 

చేసింది కిరణ్ నుదుటిపై వడిన ఉంగరాల జుత్తు రైలు కుదుపుకు అనుగుణంగా 

కదులోంది చెతినున్న ఓమేగా వాచీలో టైం చూసుకుని, నాన్కివతో నుదురు 

తుడుచుకున్నాడు రైలు కూతకు ఆమె ఉలిక్కిపడింది ఆతను కొంజెగా చూసి 

చిన్నగా నవ్వాడు (శ్రీరమణ -పేరడిలు, పుట 19), 

యద్దనపూడి సులోచనారాణి కాని, మాదిరెడ్డి సులోచన కానీ, మరో రచ 

య్యితి ఉత స ఇట్లాగే రాస్తుందని నవలలు చదివేవారందరికి తెలిసిన సంగతే 

ఆన్య భాషా నవలలను ఎంత సమర్థ్జుడెన రచయిత తెనిగించినా నదే, 

ఆవి సహజమైన తెలుగు నవలల 2౩లికి భి న్నంగానే ఉంటాయి "పేరు చూడ 

కున్నా కూడ అనువాద నవలలను గు రించవచ్చు ఆయా (పాంతాల వాతా 

వరణం భావాలు ఒక విశిష్టమైన రీతిలో; మనకన్న వేరుగా ఉండడమే ఇందుకు 
కారణం కేంద సాహిత్య ఆకాడమి, నేషనల్ బుక్ _ుస్టు వివిధ భాశతీయ 

భాషల్లోకి (గ ంథాలను తర్జుమాచెసి (వకటిస్తున్నాయి. దీనివ ల్ల భిన్న భారతీయ 

సాహిత్య సంస్కృతుల మధ్య సదవగాహన పెరిగి జాతీయ? es సేతువు 

సన రల సాంఘిక ఆచారాల భావాల సామ్య వైషమ్యాలు దేశ 

(పజ లందరికి తెలిసే అవకాశం కలిగి, (పజల్లో విశాల దృక్పధం ఏర్పడు 

తుంది 

ఇరవయ్యవ శతాబ్ది పథమ ద్వితీయ దశాబ్దాల్లో తెలుగులోకి బెంగాలి 

నవలలు వెల్లువలా 'అనువాదమయ్యాయి. తెలుగులోకి ఇతర భాషల నుండి 

వచ్చిన త తొలీ నవల బెంగాలీదే. బంకించ ౦ ద చటర్జీ “కషాలకుండల'ను 1రి99తో 

ఓ వె దొరసామయ్య తెనిగించడంతో అనువాద నవలలకు తెలుగులో శ్రీకారం 

చుట్టినట్టయింది బంకిం చందుని జాతీయ _పబోధాత్మక చార్మితక నవలలు 
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భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి ఆనువాద మైనే తెలుగులోకీ వచ్చాయి. చాగంటి 

శేషయ్య, వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, కె రమేశ్, కమలాసన, దండమూడి 
మహీధర్ పభృతులెందరో బంకిం చందుని నవలలను తెనిగించారు అట్లాగే 

శరత చంద చటర్డి కూడ ఆంధులకు (పీతిప్మాతమైన నవలా రచయిత కత 

తెలుగుకే కాదు. మొత్తం భారతీయ సాంఘిక కౌటుంబిక నవలలకు శరత్చం[ద 

మూలపురుషుడన్నా అతిశయో క్రి కాదు చక్రపాణి, వేలూరి శివరామశాస్త్రి, 
జొన్నలగడ్డ “ర్వ రాను. బొందలపాటి శివరామకృష్ణ, గద్దె లింగయ్య, 

[ప్రభృతులు శరత్ సాహిత్యాన్ని తెలుగులోకి తెచ్చారు 

“చాందినీవూర్ సంస్థానంలో ముఖర్జీగారి మాటకు విలువ వుంది ఆ వూరి 
సంస్కృత పారశాల |పధానోపాధ్యాయుడే కాళీమాత ఆలయానికి వూజాంగా 
వుండటం దివాణంలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం సురేందుడు వయసులో 

చిన్నవాడై నా అటు సంస్కృత పారాలు చెప్పగలడు, ఇటు పూజా విధానమూ 

తెలుసు చివాణంలో కుదిరిన కొద్ది రోజులకే నలుగురి చేత మంచి ఆనించు 

కున్నాడు సురేందుడు యామిసీడేవి అతనికి తగిన యిల్లాలు 

రోజూ ఉదయమే కాళీమాతకు నైవేద్యం తీసుకొని వెళతాడు ఊరి 

వాళ్ళు తలా వొకరు రోజూ ఒక భాగం అమ్మవారికి చేయించి ఆనవాయితీ 

చాందినీపూర్ లో వుంది ఒక రోజు చ|కపొంగలి, మరో దినం దద్దోజనం, యింకో 

రోజు పులగం. యిట్లా జరిపీస్తూ వుండడం రివాజు కోవెలెలో పంచి పెట్టాక 

మిగిలిన [వసాదం యింటికి తెచ్చేవాడు సురేందడు ౪ వూటకి వారిద్దరూ దాన్నే 

భోజనంగా సరి పెట్టుకునేవారు (పసాదం రోజూ దివాణానికి వెండీ పాతలో 

వం పేవాడు సురేం్యదుడు 

ఆ రోజు ముఖ ర్జీగారి మాటలకు సుదేం (దుడు అ పతిభుడై అలాగే నిలబడి 

పోయాడు ”” (పుట ర్ 86) 

బెంగాలీ నవలల అనువాదదోరణికి ఇది (వతివింబమైతే _ తమిళ య. 

నవలల వాతావరణం మరో తీరుగా ఉంటుంది శి రమణ "వాటిని కూడ పేరడీ 
చేశాడు 

ఈ విధంగా శ్రీరమణ విశ్యనాథ, అడవి బాపిరాజు, బుచ్చిబాబు గోపీ 

చంద్ లాంటి _వసముఖ ల రచయితల శిష్ట రచనారి తిని పదర క 
సాంఘిక నవలల సాధారణ శై లిని ఒక్క చేతా (పతిభావంతంగా పేరడి ౬ 
వ్ 

ఖ్ ఖ్ 
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20. వయూడు (ముని) మాణిక్యాలు 

(ప్రఖ్యాత హాస్య రచయిత మునిమాణిక్యం నరసింహారావు “క్రీకాంతా 

యమ్మారావుగారి కైఫీయతు*1 పేరుతో కైఫీయతుల ధోరణిలో మంచి పేరడీ 
కథ సృష్టించాడు మెకంజీ (1754 a 1821) సేకరించి రాయించిన కైఖ 

యతులు ఆంధ దేశ చరిత పునర్నిర్మాణానికి, సాంఘిక పరిస్థితుల అవగాహనకు 

అమూల్యమైన సాధనాలు మునిమాణిక్యం 1937 లో అంతకు 150 

ఏళ్ళ కిందటి త్రై ఫియత్తుల్లోని భాషను, వాక్య నిర్మాణాన్ని, _పత్యయాలను 
హాస్యం కోసం (పయోగిస్తు ఈ కథ రాశాడు. ఆప్పులపాలై న వెంక టావును 

భార్య కాంతం మందలించడం దీనిలోని ఇతివృ త్రం .. కాంతంని కాంతాయమ్మా 

రావుగారని, వెంక టావుని వెంక|టాయనింగారని, తక్కి_నవారిని రాజబంధువు 

లుగా జమిందారీ పద్దతిలో వర్రిసాడు 

“వెంక్కటాయనింగారు సావరాధుల యందు సహనము గలిగి యాచకు 

లకు దానములున్నూ ఆపన్ను లకు అభ యమున్నూ ఇచ్చేది. వాది న్నేతములు 

స్వస్త్రీయందు ఉండేషువంటివి శిరస్సు ఉ త్తములకు వందనము చే సేషువంటిది.” 

ఈ విధంగా వెంకటావును జమీందారుగా మునిమాణిక్యం చితిస్తాడు, 
భాష వాక్య రచనలోని _పాచీనత, పద (వయోగాలలోని విలక్షణత అంతా 

కె ఫీయత్లదేనని వాటితో ఏ కొంచెం పరిచయమున్నవాడికైనా ఇ తెలుస్తుంది. 

“అంద్కు. ఆవిడ గారు ఏమిన్నీ లెక్క_శా యక బట్టల కొట్టులో నున్నూ, 

ఇతర ఆంగళ్ళలో నున్నూ దొరవారు అప్పులు చేస్తూన్న సంగతిన్నీ పది 

పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచీ కాపురం చేస్తున్నా ఏమీ పొదుపుగా సొమ్ము 

వాడుకొనే వై నం తెలియకపోవడమున్నూ దుబారా ఖర్చులు చెస్తున్న సంగతిస్నీ 

ఇత్యాది కష్టాలు యావత్తు అగుపర్చుకొన్నది.! 

1 కాంతం కైఫియతు_పది వినోద కధల సంపుటి: మే 1937 పుటలు 1.5. 
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ఆందరూ కల్సి వెంక్టట్టావు నెల జీతం తెచ్చి కాంతానికి ఇచ్చేయాలనీ 

ఆమెనే ఇకముందు ఖరుఇషల విషయాలు చూడాలని తీర్మానిస్తారు వెంక) టావు 

విధి లెక ఆంగీకరిస్తాడు 

“ఇటా అంటూ ఉండంగానే కాంతం రాణి సాహెబా వారు న్మిడాస కలె 
~ బాణీ 

ఆవలించగా పెదబాబుగారు గమనించి తత్షణం దేవిగారిని వెళ్ళిపోయి నిదింప 

వలసినదిగా కోరనారు ” 

ఆమె వెళ్ళి పడకొంటుండి భర్త సమీపిసాడు. 

“మైరాణీ సాహెబాహు( మేరా హుకుం హైకీ ఆప్ పూలోంసే సుసజ్జిత్ 
తల్పమే లేద్ జానా' అని రీవిగా ఖామందులవారు అనేవర్కు. ఘ?+త చెందిన 

చినబాబుగారు హిందీ వలన అపకారం జరుగుతూన్న మాట నిజమేనని అను 

కొంటూ రాణీ కాంతాయమ్మ రావుగారి ఆజ్ఞను మాటలేకుండా నిర్వహించిన 

వార్రైనారు uv %* ఏ 

దర్బారు కథ : 

కైఫియిత్ల శె లిలోనే మునిమాణిక్యం కృష్ణావ్మతిక “దర్బారు _ దాని 

కథా కమామిషు! అనే మరో కథ రచించాడు 

కృష్ణావ్మతిక కార్యాలయంలో జమ్ము గడ్డితో కప బడిన పాక ఒకటి 

ఉండేది దాన్ని అందరూ “జమ్మీ మహల్” అని ముద్దుగా పిలుచుకొనేవారు 

కృష్టాప్మతిక సంపాదకులు ముట్నూరి కృష్ణారావు పడకకుర్చీలో ఆపీనులు 
అయ్యేవారు ఆయనను అందరు 'గురుగంథ సాహెబ్" అని పిలిచేవారు 

ఆ కాలంలో మచిలీపట్టణ నివాసులైన (వఖ్యాత కవులు, రచయితలు 

విశ్వనాథ, కాటూరి, కోలవెన్ను, రావూరి, జలనసూ (తం, చెరుకువాడ (పభృతు 
లెందరో ఆయన చుట్టు (వతిరోజు సాయంకాలం చేరేవారు సాహిత్యగోమ్టలు 
రసవ త్రరంగా జరిగేవి. 

కృష్ణారావు దర్చారును కైఫీయత్ల శైలిలో మునిమాణిక్యం వర్ణించాడు. 

1 మునిమాశిక్యం కధలు 
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ఇష్టాగోష్టి సాగుతుంది చీకటి పడింది కృష్ణారావు వంతులు డీవం వెలి 

గించడానికి లేవగానే ఎవరో లేచి స్విచ్ వేశారు లైటు వెలిగింది ఇదీ సంగతి 
డీనిని ఆయన వర్ణించిన విధం చూద్దాం: 

* “ప్రే మహాదేవా! హే జమ్మి దేవాలయ వై రథభయంకరా! హే సుఖాసీనా! 

గుర్ముగంథసాహెబ్ జీ బిరుదాంకితా! ఆబ్దీతుల్ జఖరాన్ కృష్ణరాయ బహదూర్! 

మీరు ఈ చీకట్టను పార్శదోలడానికి స్వయంగా చేయి చేసుకోవలెనా? తమ దరి 
యాప్తులో ఉండే సిబ్బంది యావత్తూ తమ కనునన్నల మెలగుతూ ఉన్నాము 

తమ హస్త సంచలనము హుకుంగా |గహంచి నిర్వహించగలవారము లడాయికి 

అంటే లగ్గలు ఎకి. పిరంగులు బారు సేసి శతు సంహారము చేయగలబారము' 

ఆనే వరు. మహాత్ములు దభేలున కుర్చీలో కూలబడిరి అంతట సిబ్బంది 

యావత్తును తూర్పు ముఖంగా అనిమేషులై చూస్తూ ఉండగా మెరుపులాగ 
తళుక్కున దీపం వెలగడం సంభవించింది సరారులు ఆంతా సంతోషాం 

తరంగులైరి ” 1 ష్ 

కోర్టులో కాంతం: 

తండి సాయంకాలం ఇంటికి రాగానే వసి పిల్లలు ఏడుస్తూ “అమ్మ కొట్లిం 

దని పిర్యాదు చేయడం, ఎవరిది తపో విచాంంచడం అనే చిన్న ఆఅఆంకాన్న 

తీసుకొని న్యాయస్థానాల పరెభాషను, నేర విచారణ పద్దతిని వాడి ఏదో గంవఖీర 
విషయం చెప్తున్నట్లు (భమగాల్పె శైలిలో మునిమాణిక్యం ఓ మనోహరమైన 

కథ రాశాడు! కోర్టు కేసులు వాదాలు తెలిసే పషతాల శైలిని దీనికొక 

మాతృకగా తలపోయాలి 

“ఇక తల్లి సంగతి నిప్పుపుల్లల పెట్టి చేతిలో ఉండటం మూలానా అదే 

ఇంతపని చెసి ఉంటుందని తల్లి ఆభి| పాయపడి వాళ్ళను తలా నాలుగు కొట్టడం 

ఎస్సాల్ట్ నేరము కిందికి వస్తుంది వాళ్ల ఏడ్చి నానాగోల చేసి ఉంటారు అప్పుడు 

బీచ్ అఫ్ డొమేస్టిక్ పీస్ జరిగింది ఇదివరకే ముద్దాయివై శ నీపై రాంగ్పుల్ 

శ. కాంతంకైపియకు,పది నోచ కధలు (మే 1937) పుట 38.46 
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కన్ “ఫైన్ మెంటు కేసు ఉంది పిల్లలకు పూలకోసం ఇచ్చిన డబ్బును అవహ 

రించావు అదీకాక నీవు ఇటువంటి నేరములను తరచూ చేస్తూ ఉండే ఓల్డ్ 

అ ఫెండర్ కాబట్టిస్నీ చేసిన నేరాలన్ని కలిపి కన్సాలిడేబిడి సైట్ మెంట్ ఒకటి 

తయారు జేసి తగిన శిక్షను అనుభవించటానికై నిన్ను సెషన్సుకు కమిట్ చెస్తు 
న్నాను. సెషన్సు కోర్టుకు నీవు మాతం రావాలి. పిల్లలు రానక్క_ర లేదు వారి 

విషయమై ఉన్న రికార్డు చాలు” అని తీర్పు చెప్పాడు గృహన్టు ష్ 

సాంసారిక జీవితంలో ఉండే సున్నితమైన హాస్యాన్ని సెల్యులాయిడ్ 

చెసి మనోహరంగా వర్షించి చూపిన రచయిత 'కాంతామనోహరుడు ' వర్తమాన 
సాంసారిక కథకు వ్య క్రి (ప్రశంసకు పాచీన కైెఫియత్ల శైలిని వాడడం వల్ల 

చిన్న పేల్పల పోట్లాటలకు విడ్చులకు కోర్టు పరిభాషను వాడడం వల్దను ఇవి 

"పేరడీ కథలయ్యాయి శ 



21. బంణానందలహారి 

ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ బుణానందలహరిలోను, రాజకీయ భేతాళ 

పంచవింశతిలోను, మరికొన్ని రచనల్లోను పదాలను విరవడం ద్వారాను, నుడి 

కారాలను వాచ్యార్థంలో గహించడం ద్వారాను, కధనంలోను ఎన్నో తీరులలో 

పేరడీ _పవేశ పెట్టాడు. 

గురజాడ గిరీశం, పానుగంటి జంఘా లశాన్ర్రి, మునిమాణిక్యం కాంతం 

వలెనే ముళ్ళపూడి సృష్టించిన అప్పారావు కూడ ఒక సజీవ పాత అప్పారావు 

జీవించిన 'బుణానందలహరి” పుస్తకం చదివి న్మిదపోగానే రాతి కల్లోకి వచ్చి 

“హలో! ఓ ఫెవుందా' అంటూ అప్పు అడిగే ఘనుడు అప్పారావు. ముళ్ళపూడి 

రాసిన ఈ చ్మితవిచితాల “బుణకథలి సంకలనం పేరు బుణానండలహారి 

అను అప్పుకవీయము. అసలు పుస్తకం పేరులోనే పేరడీ మొదలైంది. బుణా 

నందలహరి అనగానే ఆదిశంకరుల శివానందలహరి, అఆప్పుకవీయము అనగానే 

ప్రఖ్యాత ఛందో గంథం అప్పకవీయం గుర్తుకు రాలేదంటే వాడు సాహితవరి 

కాడు భ[డాచల రామదాసు “దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!” అని ఆరాధిస్తే దాన్ని 

విరిచి “బుణదా శరథీ! కరుణాపయోనిధీ” అనడం ఒక ముళ్ళపూడికే చెల్లింది. 

పోతన భాగవత పద్యాలకు బుణాన్యయం కల్పించి “బుణానందలహరి'కి 

ఆవతారికగా రచయిత కూర్చాడు: 

ఎవ్వనిచే జనించు బుణమెవగనిచే [(భమియించు లోకమం 

దెవ్వని బుద్దియే బుణదమెవ్యడు నవ్వుచు నప్పులిచ్చుదా 
నివ్యగ జాలనం చనక నివ్యగ జాలక, దిప్పనట్టి వా 

డెవ్వడు _ ఆ ముణాత్ము, బుణదేశ్వరు నేను బుణంబు వేడెదన్ 

అడిగిన వెంటనే ఇవ్యననకుండ ఇవ్వడానికి మరల మరల తిప్పుకోకుండా 

(ఇచ్చి మరల అడగకుండా) ఉండే ఆ బుణాత్ముని 'ఆభీష్టావా ప్రి” కోసం బుణం 

వేడిన పిదప. 
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ఒక సూర్యుండు సమ స్తజీవులకు దానొక్కొాక్క-డై దోచున 

ట్రాక చే రూక ధనమ్ముగా బుణముగా నొక్కొాక్క-చో శిక్షగా 

నొకచో రోక్షగ లక్షగా తృణముగా నొకొ,.._క్క- టె తోచుగా 

కొక టే సత్యము-_ ఒర్జి రూకనసుడి! ఆప్పొప్పుల్ ఆపోహల్, మల్ 

మరి ఈ బుణదేశ్వరునకు స్తుతులు, నుతులు, నతులు, వినతులు, 

(వణతులు వగ్గరా వగైరాలన్నీ వూర్తయ్యాక కావ్యలక్షణాల్లో ఒకటైనా షష్ట్యం 

తాలు కనీసం ఒక్కటైనా చెప్పకుంటే పండితులకు బుణాగహం కలుగుతుంది 

ఆది గుర్తించే ముళ్ళపూడి షష్ట్యంతం కూర్చాడు" 

బుణ బుగ్వేదికి వాదికి 

బుణకారణ జను డై న బుణఖాదికి దా 

యణ బుద్దికి, యు౭ణ సిద్దికి 

యుణ [భమ్మాభమరునకును బుణికిన్ ఘృణికిన్ 

యిణతరుణ వందన సహ సంబాచరించి | గంథానికి శ్రీకారం చుట్లాడు 

శుకస ప్రతి కథల్లో కథలు చెప్పి ఒక చిలుక నాయికను నాయకునితో 

కలవకుండా నివారిస్తుంది ఆట్తాగే బుణానందలహరిలో గూడా మున్నబు తన 

కొడుకు గుర్నాథం అప్పారావుకు అప్పులివ్వకుండా కధలు చెప్పి వారిస్తాడు 

బుకిం దత్తుని కధ, బుణ హృదయము, బుణ| కేతుని కథ, బుకాన్న భుకు),_ల 

కథ, _- చీమ పాముల సంవాద (పకారము, (పమాదము తప్పిన (పకారము మొః। 

కథల శీర్రికలు వీటిని చూస్తే ముళ్ళపూడి కావాలనే [గాంథికంలో ఉంచి, కావ్యాల 

శీ రికలకు " పేరడీలుగా తలపింపచేశాడని తలపోయవచ్చు వదాలను, నుడికారా 

లను, సామెతలను సరికొ త్తగా (వయోగించడం ముళ్ళపూడికి వెన్నతో "పెట్టిన 

విద్య. 

చిమంతి (ఆడచీము, వీమంతుడు (మగచీము; చీమాభ (చీమల జనాభ); 

టోకరాసురుడు, టోకరాస్సుడు, 'సెన్సారప్పక్షంగా, టెల్మిగామ్యభాష , నెగ్గయిట్ 

మెంట్ లాంటి వెన్నింటినో సేర్కొ_నవచ్చు గృురానికి గడ్డిపరకలు చెల్లాయి 

(మనిషికి నూకలు చెల్లాయి) లాంటివి కూడా! 

“మీదేవూరు' అని అడగడానికి “మీదేవూరన్నారు?”'” అని ఆడగడం నోటి 

భాషలో మనకు అలవాటే అలాగే అప్పారావు ఓ పాతను అడిగితే ఆ పాత 
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“నేనేం అనలేదే” అని గడుసుగా జవాబిసాడు (పుట 61) అలాగే “సిగ్గులేదురా: 

అని “ఆమధ్య ఉండేదనేవాడివి* ఆని ఆనడం (పుట 64) లాంటి వెన్నింటినో 

ఉదాహరించవచ్చును 

బుణునందలహరిలో “ఆప్పడి కఠ” (పుట 91) చెవ్రూ, చిన్న పిల్లలు 

ఇళ్ళల్లో పారాలు బట్టీవట్టై విధానాన్ని పేరడీ చేయడం గమనార్హం 

“పూర్వము అప్పడని ఒక్కడుండెను ఇద్దరు ఉన్డుటకు దీలులేకనే 

వక్క డు వున్డెను వానికి డబ్బుగల స్నేహితుడూ గలడు అందువల్ల డబ్బు 

లేదు. అందు స్నేహితుడు ఆప్పడికి మొహమాటంచె (పతి దినమూ ఒక వరహా 

బదులు ఇచ్చుచుండెనూ ఇట్టుండగా ఒక దినమున అప్పడు ఇట్టాలోచించెను; 

వీడు నాకు రోజురోజూ వడ్డీ "వరహా ఇస్తూ ఉన్నాడుగదా, వక్కసారే వంద 
ఎందుకు అడగరాదూ విడు “ఇవ్వరాదూ ఇట్లా యోచించి అట్లా తప్పుడు మతు 

డని ఒకరోజున వక,,_ సారిగా వంద వరహాలు అడిగెనూ. వాడు వెంటనే నావద్ద 

అంత డబ్బులేదు గదా ఏమి చేయుడనూ అని యోచించి, ఓరి అప్పుడూ, నావద్ద 

లేదు అని చెప్పివేసెనూ మొహమాటమూ పోయింది గావున మరునాడు ఒక్ 

వర హాకూడా య వ్యలేదూ ' అని కథ ముగించాడు చీమల సింహ్మాది ఆయాస 

పడుతూ ”” 

చిన్న పిల్లలు బిగ్గరగా చదువుతున్న పుడు చాక్యాంతాలను దిర్హాంతంగా 

పలకడం సహజం ఇంకా పిల్లలు సంభాషణలు పలికే విధానంలో కూడ వక 

ఉంటుంది విషయంతో సంబంధం లేకుండా కెవలం చదివే తీరును పే“డిీ 

చేయడం ఇందలి విశేషం 

ముళ్ళపూడి రాసిన రాజకీయ భేతాళ వంచవింశతిక నీతిలేని నేతలపై 

వాత దీనిలో బేతాశుడు రామిరెడ్డి కాగా, విక్రమార్కుడు సుబ్బరాజు భేతా? 

కథల్లోలాగే దీనిలోను కథలు |పశ్న - సమాధానంగా సాగుతాయి దీనిలో 

(ప్రధానంగా చేవకధ పేరడీకథ అని చెప్పవచ్చు. 

ఓ మర్శతి భోజనం చెన్తున్న పుడు ఒక ఎండని ఇప వస్తుంది మిగతావన్నీ 

ఎండీనమ్వుడు చిసికేం రోగం? ఇదేం ఆసెంప్లీ అనుకుందా? మునిసిపల్ 

కవున్సిల్ అశుడందా? ఇండి పెండెంటు మెంబరనుకుందా? అని కోపంతో ఆ 

మంతి ఎంక్వైరీ కమీషనర్మ్గా తనను తానే నియమించుకొని విచారణకుద్యమిం 

చాడు 
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చేపా చేపా ఎందుకెండలేదు? 

గడ్డిదుబ్బు అడ్డొచ్చింది. 

ట్రాక్టర్ మిషన్ వాడూ! డాక్టర్ మిషన్ వాడ గడ్డి దుబ్బు 

నెందుకు కొట్టలేదు? 

కామందు చెప్పలేదు ఆయన తనకుమారుని ఇక్కడికి 
బదిలీ చేయించుకోవాలని |పయత్ని స్తున్నాడు 

ఇలాగ విచారణ తిరిగి తిరిగి, బదిలీల మీద, కంపెనీల మీద, ఊపా 

ధ్యాయుల జీతాలమీద నడిచి తీగలాగితే డొంకంతా కదిలినట్టు తనకే ఎసరు 

తెచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడి ఫైలు మూసేయించాలని యోచిస్తాడు కాని ఆప్పటికే 

పష్మతికల "కక్క-డంతో (పతివజులవారు నివేదిక అడుగుతారు. ఫలితంగా [పము 

ఖులతో మరో సంఘం ఏర్పడుతుంది వివధ పట్టణాలలో సమావేశాలు జరిపి, 

చివరి సమావేశం ఊటీలో నిర్వహిసారు అప్పటికి మూడు నెలలవుతుంది ఈ 

పాటికది కుళ్ళి చెడిపోయి వుంటుంది కాబట్టి ఆ చేప ముక్కను వీధిలో పారె 

య్యాలని నూచిసారు ఇంచుమించు |పభుత్యాలు నియమిస్తున్న విచారణ సంఘా 

లన్ని ఇలాగే అవుతున్నాయన్న అధిషెపాత్మక విమర్శను పేరడీలో ముళ్ళపూడి 
సంతరించాడు 

ముళ్ళపూడి 'సీతాకళ్యాణంిలోని జల పళయం కథ కూడ "పేరడీ చాయ 

లున్న దే. చీమలలోకానికి |పశథశయం రావడం ఇతివృత్తం |పళయారంభము, 

సంరంభథభము,” సృష్టి (పకారము, పళయ సంభవ |పకారము, (పళయాత్పూ 

ర్యము, (పళయం సంభవించిన విధము అను శీర్షికలతో ఈ చిన్న కథను ముళ్ళ 

పూడి నడిపిస్తాడు ఓ బాలిక బాల్చిలో నీళ్ళు తీసుకొని పూలమొక్క_లకు నీళ్ళు 

పోయడానికి వచ్చి డాబా పిట్టగోడమీద "పెడ్తుంది. ఆది జారి చీమల పుట్టమీద 

పడడంతో చీమలన్నీ నశిస్తాయి ఇదీ కధ 

ముళ్ళవూడి ఈ విధంగా పదబంధాలోను నుడికారాల్లోను సామెతలోను 
ళ్ 0 

కథా కల్పనంలోను చసేరడీని పసయోజనాత్మ కంగా (ప్రయోగించాడు, 



సని. పార్వతి వుషు పుళ్టుంది 

శరత్చంద చటిర్చి (1876 అ 1938) భారతీయ సాంఘిక నవలలకు 

పితామహుని లాంటివాడు తెలుగు సాంఘిక నవలా రచయితలను, తెలుగు 

పారకులను శరత్ ఆకట్టుకున్నంతగా వారే రచయితా ఆకట్టుకోలేదన్నా 

అతిశయోక్తి కాదేమో! ముఖ్యంగా ఆయన రాసిన '*దేవదాసు' నవల యావ 
ద్భారత ఖ్యాతి గడించింది సర్వజనుల హృదయాలన. డోచుకొండి తెలుగు 

(ప్రజలు ఏ తాగుబోతు కనిపించినా, ఏ భగ్న పేమికుడు కనిపించినా “పాపం! 

వాడు దేవదాసయిపోయాడురా!' అని జాలిపడేటట్టు ఆయన నవల చేసింది. 

దేవదాసు విస్తృత |వచారానికి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఆవూర్య నటనే అధిక 
కారణమైనా మూలం శరత్బాబే గదా! దేవదాసు పార్వతులు గాఢంగా | పేమించు 

కొంటారు దేవదాసు పిరికితనం వల్ల పార్వతి పరకీయ అయిపోతుంది. వారిద్దరి 

మానసిక సంఘర్షణను కరుణర సస్ఫోరకంగా శరత్ చితించాడు. 

ఈ కథావస్తువును వికటంగా విడంబిస్తూ “శంకు” 1977లో “పార్వతి 

మళ్ళీ పుట్టింది” -ఏీరుతో ఒక పేరడి కథ రాశాడు 1 

ఈ కథ లాసే కోజులో దాసరి నారాయణరావు “దేవదాసు మళ్ళీ 

పుట్టాడు” పేరుతో నాగేశ్వందావు వాణశ్చీ, జయ[పదలతో ఓ సినిమాను 

కీకాడు తీరని కోవీకలతో మరణ్ంబని దేవదాసు, పార్వతి, చందముఖి 
పునర్జన్మ" "ఎ తినపుడు ఏ విధంగా [పవర్ధిస్తారన్న ఊహకు రూపకల్నన 

ఆ సనిమా. ౦కు కూడ ఆ విధంగానే దేవదాసును 'జట్కావాలాగా, పార తని 

రిచ్ గాశ్'గా చ్మితిస్తూ మధ్యలో వారీకువురు కలుసుకోవడం, పార్వతి నెమ్ముక 

శోవడం, చందముఖి అనుసంధానం చేయడం. పార్వతి తాగుడుకు అలవాటు 

రీడక్షం రాతి పదిగంటలకు పార్వతి: ఇంట్లో, చొడ్డో కలుసుకోవాలని ఏర్పాటు 

1. 15.90.77 నుండి 24.11.97 వరకు 7 సంచికల్లో ఆంధభూమి వార 

ప్మ్యతికలో ధారావాహికంగా |పచురితం. 
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చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎంతకూ పార్వతి రాకపోబేనంకీ దేవదాసు నెమ్మ 

దిగా ఇంట్లో దూరి పార్వతి గదివద్దకు వెళ్తాడు ఆమె సీరియస్గా నవల 
రాస్తూ ఇతన్ని విస్మరిస్తుంది దాంతో అమాంతం దేవదాసు చచ్చివూరుకుంటాడు. 

“పార్వతి మళ్ళీ పుట్టింది'తో మొదలైన శంకు కథ “దేవదాసు మళ్ళీ 

చచ్చాడు'తో అంతమవుతుంది శంకు కథ అంతా కార్టూన్లతో, సంభాషణలతో 

నాటకీయంగా కొనసాగుతుంది 

జట్కా_లో పోతున్న పార్వతి 'జగమే మాఆయ (బతుకే ఏమా ఆ ఆయ 

వేదాఆలలో * తని పాడుతుంటే “ఆరే! ఇది దేవదాసులో పాటలా వుందే” 

అనుకొని జటా_వాలా “అమ్మాయిగారూ మీరు, పాడేది దేవదాసు పాటలా వుందే, 

ఆ పాట మీకెలా తెలును?' అని అడుగుతాడు 

“ఎలా తెలీడవేమిటీ ఆ సినిమా ముఫ్పెసార్లు పైగా చూశా! విశ్వవిఖ్యాత 
[పణయ సార్వభౌమ ఐన నా దేవదాసును నేనెలా మరువగలను?” 

“ఐతే మీరు దేవదానును పార్యతికన్నా గాడంగా _పేమించారన్న మాట?” 

“యు వార్ మి సేకేన్ సదరు పార్యతిన్నే నే! విధి బలీయమైన కారణంగా 

అ జన్మలో "ఫేలయ్యాను మాది అమర్మ పేమ కావడం చేత మళ్ళీ పుట్టాను నూ 

దేవదా నాకు దకె_వరకు ఇలా పుడుతూనే, వుంటాను ” 

మ. ప. ల నువ్వు రి Hus || 
దేవదాసు పళా నో, ర మారీయిఎఇటంఅ! 

దక్కక 

ఈ సంగతి విన్న బండివాడికి కొండంత ఆశర్యం, చెరువంత ఆనందం 

కలిగి ఒక్కసారిగా బండి దిగుతాడు. 
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“పార్వతీ! దెవదాకోసం నువ్వింక గా౭ంచగవనరం లేదు. నీ ఎదురుగా 

వున్నది నీ దేవదాయే! చూడు ” 

“ఫీ దుర్మార్గుడా! రిచ్ గాళనికదాని మోసగిస్తావా? ఆఫ్[టాల్ జట్కా 

వాడివి! నువ్వు దేవదాసువెలా కాగలవు! పోలీసుల కప్పగించగలను జాగ త్ర?” 

“నన్న పార్థం చేసుకోకు పారూ! నిజంగా నేను నీ దేవదానునే! లఖుధి 

కారిగా పుట్టి నిన్ను పొండలేకపోయినండువల్ల యీసారిలా బీద జన్మ యెతాను! 

కాని నువ వచ్గాళవికావడంతో నా ప్రానంతా తారుమారయిందంతే! నన్ను 

నమ్ము” ఆని జట్యా-వాలా ఉరఫ్ దేవదాసు వేడుకొంటాడు. జన్మ వృత్తాంతం 
సాజ్యాధారాలతో ఎలా రుజువు చేయాలో ఆర్జంగాక మతిపోగొట్టుకొని మళ్ళీ సీసా 

అందుకుంటాడు. 

చం్యదముఖ గూడ మళ్ళి జన 
ఆ జన్మలో చేసిన వాగ్దానం [(వకారం 

“కో! క్షమించు అమ్మీ! నా అ మళీ ట్టిండి! అంచేత “ఆమె నెలా 

గైనా ఈసారి నాదాన్ని చేసుకోవాలి! ల. అ నేనేజన్మకి మర్చిపోను. 

అంచేత నామాట పైజన్మలో తీరుస్తా! కావలిస్తే ఆలా స్టాంప్ పేపరు మీద రాసిస్తా! 

నన్నపార్దం చేసుకోకు అమ్మీ! నాకునీ సాయం కావాలి! కాదనకమ్మీ”. 

చం దముఖి కళ్ళనీక్ష పర్యంత మై దేవదానుకు పార్వతిని కట్టబెట్టడ మే 

తన కర్తవ్యమని తలపోసి పార్వతిని కలుస్తుంది. పార్వతి గదిలో ఒక "పెద్ద 
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ఈవునుపాను! య. త షం 
వుడ్జి తానబాకు ! మకుడేని తా ఛో 
వ స్రాకంణిలాతోక “2 | క 

గదిలో ఓ 29న బ్రాం 
ఆడ్ వేకు సయం యూరు! 
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సీసాను చందముఖి చూసి ఆది ఏమిటని అడుగుతుంది 'నా దేవదాసు లేని 
నిస్ప్పృహతో కాలం గడపలేక ఈ మధ్యే దీన్ని పారంభించా' అని చెప్తుంది. 

చర్యదముఖి ద్మిగ్భాంతి చెంది దెవదాసుతో చెప్పే “వ్యాట్ 1 పార్వతి తాగడవేవిటీ! 

దట్సింపాజిబుల్ . నేన్నమ్మను!! అని కాస్పేపటికి “నా పార్వతి నేనూహించిన 

దాని కన్నా చాలా మోడరన్గా పుట్టిందన్న మాట. మైగాడ్ !1'” అని ఆశ్చర్యపోయి 

““ఆమాపే నిజవైతే మా జీవితం ఇంక మూడు విస్కీ_లు ఆరు |బాందీలుగా కళ 

కళ్శాడుతూ వుంటుంది” అని సంతోషపడాడు 

PEE ms 
వృహోరులో ననంగతే వరి 
పోయా! సారీ !! 

తీరా కష్టపడి పార్వతి వద్దకి వెళ ఆమె సరికొ త్త నవల “అంతా (బాందీ 

యేనా” రచిస్తూ ఇతడిని మరిచేపోయింది “నా పారూ రచయిత్తింగా పుట్టిందా? 
మైగాడ్!) అని ఢాంమ్మని దేవదాసు మళ్ళీ చచ్చిపోతాడు ఇదీ కథ =. 
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ముళ్ళపూడి ౩ లిని అనుకరిస్తూ శరశ్చంద రాసిన కథ ఇడి 1 అప్పారావు 

సుడిగాలిలా వచ్చేసి, గోపాలానికి టోకరా ఇచ్చి అవ్వు పట్లు కెళ్ళడం, రాధమ్మ 
శా ళు 

నవ్వడం ఈ కధలోని ముచ్చట. ముళ్ళపూడి ముదను అనుకరించటానికి 

రచయిత చేసిన [ప్రయత్నాలు ఈ కథలో కనిపిస్తాయి 

“ఆహా! ఏమి నా భాగంం! ఎంత చక్కనిదీ పిల్ల! ఏ జన్మ పుణ్యఫలమో 

నా భార్య అయింది చివరతో కానంత వంగి ఆకాశాన్ని చూస్తున్నటున్న ఆ 
C3 క క అసి టి 

ముకు. సంపెంగే కడా! అని పదివేల తొంభై తొమ్మిదోసారి అనుకుంటూ, 

అర మోడ్పు కన్నులతో సేవర్ చదవడం కూడ మానేసి గోపాలం కూర తరుగు 

తున్న రాధమ్మ కేసి చూశాడు ” 

“దూకుడుగా రావడం, బోల్డంత నవ్వేసి, రాధమ్మిచ్చిన కాఫీ తాగేసి, 

శంకరంగాడి బుగ్గమీద రెండు చిటికలేసి, గోపాలం జేబులోనుంచి అందినంత 

స్వతం్యతంగా పుచ్చెసుకుని, సాయంకాలానికి ఫిరాయించేస్తానంటూ నిమిషాల్లో 

పిచ్చికలా ఎగిరిపోవడం ఆతని (పత్యేకత.” 

“ఇది చాలా దోబుణిమోయ్ - ఎన్ని సార్టిట్టా అరిగిపోయిన రికార్డ్ 

"పెడ్తావు చెప్పు. అయినా ఆదబ్లావుంచు _ అర్జెంటుగా ఇరవై హలోలిలాపడేయ. 

సీకెందుకు, ఫ్మిబవరి 30న నీకు ఫిరాయించెయ్యకపోతే నాపేరు 'వురాప్పాఅ” 

(అప్పారావు అసి 'పెట్టయ్!1” 

ఏంత వల్చుకు పోయాడేమిటి?' ముఖం గంటు పెట్టుకుని అడిగింది 

రాధమ్మ. 

1 ఆంధ్రజ్యోతి వారపష్యతిక 3.3.1989 = 
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అబ్బే ఎంత _ ఇరవై హలో లే. ఆడదే _ వందరూపాయలే _ మళ్ళీ ఈనెల 

ముప్పైకిచ్చేసానన్నాడు.” అన్నాడు గోపాలం నమ్మకంగా ఆమాటలకు రాధమ్మ 

(తుళ్ళి (తుళ్ళి నవ్వసాగింది. ” 

“హా.. హబ్బే హదికాదని.... మీహిరిచ్చిన డబ్బులు రామార్పణం = 

గ సంవత్సరంలోనే నా ఫి_.ఫి బవరి నెలకు ఇరవై తొమ్మిది దోజులేగా? అంది 

రాధమ్మ నవ్వును బిగపట్టలేక ఆవస్థవడుతూ. 

వర్ణనల్లోను, వాక్య నిర్మాణంలోను, ఉచ్చరిస్తున్న బ్లు గా వదాలను 

రాయడంలోను శరత్చంద ముళ్ళపూడి శై లిని సమర్థంగా అనుకరించాడు. 



24. పునరపి జననం పునరపి వురణం 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శైలిసి అనుకరిస్తు పి.ఎస్. గోపాలకృష్ణ 

రాసిన కథ ఇది 1 దీనిలో విశ్వనాధ శైలిని రచనలో అనుకరిస్తూనే విశ్వనాధ 

భావాలకు వూరి సమాంతర ధోరణిని (వవేశ పెట్టడం గోపాలకృష్ణ (పత్యేక త. 

తెలుగులో వచ్చిన చాలాకొద్ది వస్త్వాశయ పేరడి (Thematic Parody)లలో 

ఆగ శేణికి చెందినదిగా దీనిని పరిగణించవచ్చు. 

ఈ కధలో విశ్యనాథ రచనల్లో ఉండే తార్కిక బలం, చర్చులు, అనవసర 

విషయ వివరణలు, చెణుకులు సంవూర్ణంగా పతిఫలించాయి శంకరరావు అను 

ఒక యువకుడు ఢిల్లీకి ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చి చనేషన్లో రైలెక్కుతాడు. ఆ 
య కు రా ప 

రైలులో 'రత్నంి అని ఒక ముసలి శ్రీ తారసవడుతుంది ఇరవై ఐదేళ్ళ కింద 

చనిపోయిన తన భర్త ఇతనేనని రత్నం గుర్తిస్తుంది. అతడూ గుర్తిసాడు, 

గుండాగి చనిపోతాడు ఇదీ కద 

“అది కొత్త ఢిల్రీ రైల్వే సైషను దకష్నిణ్ ఎక్స పెస్ బయలుదేరుటకు 

సిద్దముగా నున్నది. ఆతని వయ సిరువది నాజ్లేండ్డు. ఎం ఎస్సీ పరీక్ష నిచ్చి 

యుడ్యోగము కొరకైన ఇంటర్వ్యూకైె ఢిల్లీ వచ్చెను. వచ్చిన వనియైనది- 

వనియైనదనగా నుద్యోగము వచ్చినదని కాదు. ఇంటర్వ్యూ అయినదనవలెను. 

అతడు దక్షిణ్ ఎక్స్ పెస్లో హైదరాబాదు వెళ్ళవలెను. అనగా సికిందరాబాద్ లో 

దిగవలెను. అది మూడంతస్టుల సౌకర్యముగల రెండవ తరగతి పెట్ట. ఆ రైలు 

షెపైలోని ఒక పడకల వరుసలో [కింది పడకను శంకరరావుకు కేటాయించిరి- 

బండి కదులుటకు రెండు నిముషములున్న దనగా నా బండిలో నికొక 

ముసలవ్వు యెకి_నది. ఆమె పేరు రత్నమ్మ. 

1 ఆం ధజ్యోతి వారపష్మతిక ల5.4. 19860 
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రత్నమ్మ యా కాలమున స్కూలు “ఫైనలు వరీక్ష నిచ్చినది. ప్యాసు 
కాలేదు కాని యది యామె పోళ్ఞాశమున కడ్డము రాలేదు రత్నమ్మ భర్త 
(బతికియున్న దినములలో తెలుగు పండితుడు ఆంగ్ల భాషలోను హిందీలోను 

రచనలు సాగించినవాడు పూవులను కట్టిన దారమునకు వాసన యబ్బినట్లు 

రత్నమ్మ భర్తసాంగత్యమున ఆంధాంగ్లహిందీత్యాది భాషలలో |పావీణ్యము 

గడించినది. ఆదృష్టము బాగుండి యామె రచయితతి కాలేదు ఇచట అదృష్టము 

రత్నమ్మది కాదు _ ఆంధ పారకులది 

రత్నమ్మకు మూడంతస్థుల వడకలలో మీది పడకనిచ్చిరి. రత్నమ్మకు 

శరీరము లావు మోకాళ్ళు మరియును లావు వాతముచే మోకాళ్ళు వాచినవి. భర్త 

పోయిన కొ త్తలలో నేడ్చి యేడ్చి యామె కళ్ళు వాచినవీ ఆభర్త రాలేదు: 

ఈమెకు (పాయము మీదబడినది. ఆ బరువు [మోయలేక కాళ్ళువాచినవని పనికి 

మాలిన కవి యెవడై ననున్న వాడనును ఆట్టనువారున్నారు కాగా పనికిమాలిన 

రచనలు వచ్చుచున్న వి 

రత్నమ్మకు మూడంతస్థుల వడకలలో మీది పడక నిచ్చిరి గదా! ఈమె 

ఆ-పెకక్క-జాలదు. 

కండక్టరు చేయునది లేక శంకరరావును లేపెను శంకరరావు వినుగు 

కొనుచు లేచెను. లేచెననగా వంగి కూర్చొనెను మీద నింకొక పడకయున్నది 
కదా! కండక్టరు దిపము మీటనొక్కె_ను దీవము వెలిగెను. రత్నమ్మ శంకర 

రావును చూచెను శంకరరావు రత్నమ్మను చూచెను అవి చూపులు కావు. 

ఇరువది యైదేండ్రనాడు మరణించిన భర్త బతికి వచ్చిన యెట్లు చూడవలెను? 

రత్నమ్మ కండ్ల వెంటి ధారగా కన్నీళ్ళు ,సంచుచున్నవి శంకరరావు పురుషుడు 

గనుక బుంయును యువకుడు గనుక నేడంలెకపోయినాడు ఆతని మన సేడ్చు 

చుండెను. 

అతడు నెమ్మదిగా “రత్నం” అని పిలిచెను ఇరువదియైదేండ్డ ముందు 
తన భర్త యెట్లు పిలిచెడివాడో ఈ శంకరరా వట్టు పిలిచెను రత్నమ్మ గుండె 

చెరువైనది. ఆమె గుండెపట్టలేక శంకరరావు మీద పడెను. “ఏమండి! మీరేనా?” 
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అనెను. శంకరరావు సింజబాళించుకోకేక (కిందవడెను అతని కంతలో గుండె 

పోటు వచ్చినట్టయ్యెను. కండక్షరు గొలుసు లాగెను బండి అగెను. బండి 

ఆగుటకు ముందే శంకరరావు గుండె ఆగియండెను 

రత్నమ్మ కంటికి రైలుబండి [కింద పట్టాల పక్కనున్న కంకటికి 

నేకధారగా విలపించెను. విలపించుచుండెను “నాకొక భర్త ఒక జన్మములోనే 
రెండుమార్లు మరణించెను* అని అనుకొకుచుండెను ఆది యొక జడోన్మత్త 

పిశాచావస. మానవ జీవితమింతే! ఎప్పుడేమగునో తెలియదు బండి కదలెను.” 

భర్త వయస్సులో ఎంత పెద్దవాడైన సమాజం పెద్దగా వట్టించుకోదు. 

కాని భార్యయే భర్తకన్నా వయస్సులో పెద్దదైతే మ్మాతం భరించలేదు విడ్డూ 

రంగా చెప్పుకొంటారు విశ్వనాథ సతునారాయణ పునర్జన్మ నవలలో భార్యగతించి 

మళ్ళీ జన్మ ఎత్తుతుంది పూర్వజన్మ లోని తన భర్తను గుర్తించి ఆతనికి భార్య 

అవుతుంది వారి మధ్య వయోఖేదం ఎంతున్నా ఎవరూ పట్టించుకోరు. గోపాల 

కృష్ణ సరిగ్గా దీనికి సమాంతరమైన విషయాన్ని పెరడీలో |పవేశ పెట్టాడు. 
"పేరడీలో భర్త మరణించాడు మరో జన్మ ఎత్తాడు. పూర్వజన్మలోని భార్యను 
కలుసుకొన్నాడు ఒకరినొకరు గుర్తించారు భర్తను భార్య మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి 

కలుసుకొంటే సాధారణమనుకొనే (కాకుంటే అనంభధవమంటాం అంతే) మనమే 

భార్యను భర్త మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి కలునుకొనేనరికి ఆస్వాభావికంగా తలుస్తాం 

దింతో ఈ కధ మంచి Thematic Parody గా రూపుదిద్దుకుంది విశ్యనాధ 

రచనల్లో సాధారణంగా కనిపించే తర్క_౦, చర్చ, ఛలోక్తులు, విమర్శలు, చిన్న 

చిన్న పదాలతో వాక్యాలు విడిపోవడం మొ॥ లక్షణాలన్ని గోపాలకృష్ణ “పేరడీ 

లోకి ఉనుకొనిరాపడంలో కృతకృత్యుడయ్యాడు 

చ % 



నిర్. శీలమా నీ పేరేమిటి? 

“అనామకుడు” పేరుతో ఒక అజ్ఞాత రచయిత విశ్వనాథ శైలిలో రాసిన 

కథ ఇది.! రచయిత స్వీకరించిన వస్తువు విశిష్టమెందే కాక విశ్వనాధ భావాలకు 
వ్యతిరేకమైంది కూడ ఒకసారి శ్రీ బలాత్కరింవబడితే ఇక ఆమెకు చావే 

శరణ్యం కావడం లేదా జీవచ్చవంలా బతకడం సమాజంలో కనిపిస్తుంది ఎవరూ 

ఆదరించరు ఎవరూ పెళ్ళి చేనుకోరు ఆమె (వమేయం నళ వ యినా "ఘోర మైన 

విక్షమాాతం ఆమెకు పడుతుంది. 

పెశాలాక్షిని విశ్వనాథం ఆభిమానిస్తుంటాడు పెళ్ళాడాలని అనుకొంటాడు. 

ఆమె కూడ మాటల్లో చెప్పకున్నా ఆ భావంతోనే ఉంటుంది. ఇద్దరూ గంటల 

తరబడి రకరకాల సాహిత్య విషయాలను గురించి చర్చిస్తుంటారు. ఒకసారి 

ఆ మె అనుకోని పరిస్థితుల్లో బలాత్కారానికి గురవుతుంది. 

“ఒకానొక పురుషుడు బలాత్కాారముగా పొందినంత మ్మాతమున ఆ త్రీ 

పోగొట్టుకొనునది లౌదనె కథలో విశ్వనాధం తీర్మానం, విశ్వనాథం విశాలక్నిల 

సంభాషణల్లో రచయిత విశ్వనాధ శైలిని ఆనుకరించడం కనబడుతుంది. 

“బలాత్సా_రము చెడుదని కాదని నేననను. కాని దానివలన మరేదియో పోయిన 

దని బాధవడుట కర్ధము లేదు దానిని దాచియుండుట కూడా మంచివని 
కాదు.” 

“నలుగురికి తెలిసిన నవుంలపాలగుదుము కదా! 

మీ య్న్ననెవరైనా దాంలొ కొట్టిన పోలీసులకు తెలుపక మీరూరు 
సందు ? మయింట చొంగలువడి దోచుకున్న మీ (పవ ర్రన ఇట్టుండునా? 

వాడె డో సన్ను బలాత్క_రించెను. నలుగురికి తెలిసిన నవ్వెదరా? ఎవరిని 

చూసి? నిన్ను చూశా? ఆటుల నవ్విన నీకు పనియేమి? వారు నిన్ను చూసి నవ్వుట 

కాదు వారిని చూసి అసహ్మ్యించుకొనవలెను.” 

1 ఆం ధజ్యోతి వారప తిక 21.6. 19085 
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“సంఘము మీరనుకున్నంత మారలేదు. (ప్రగతి సాధించలేదు.” 

“సంఘమేది (వగతి సాధించుటకు? సాధించునది మనము మనమిటుల 

కూర్చున్నంత కాలమిది ఇటుల సాగుచునేయుండును కాళ్ళకి ఎత్తుమడమల 

చెప్పులు, పెదవులకు ఎవరని రంగులు (పగతి కాదు. [వగతి ఆలోచనలో 

రావలెను. నువ్వు భయపడి వానిని బయట పెట్టకున్న వాడు మరికొందరి నిటు 
అనే చేయును. వానిని చూచిన మరొకొందరికి విచ్చలవిడితనము . వానిని వది 

లేసి నీ జీవితమున ఒక చెడ్డపని చేయకుము.” 

“నన్నెవరు వివాహము ఆడెదరు?ి 

“నెనెన్నియోసార్లు నిన్నడిగితిని _ నన్ను వివాహమాడెదవా అని. మరల 
వు 

అదే ప్రశ్న ఆడుగుచున్నాను. నీవు ఆ”"వరపవరకు నేనడుగుచుందును ” విశ్వ 

నాథము లేవబోయెను 

విశాలాక్షి అతని చేతులను తన చేతుల్లోనికి తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొ నెను. 

“ఈ కద చదివి బలాత)_రింపబడిన స్రీ ఎవరో ఒకరైనా తన జీవితం 

నాశనమయి పోయిందనుకోకుండా జీవిస్తే ఈ కథకు ఫలితముంటు'ందని “అనా 

మక' రచయిత కథ చివర పేర్కొన్నాడు. 

సాంఘిక సంపదాయాల 'చెలియలికట్టిను దాటిన “రత్నావళి” లాంటి 

స్రీలకుగానీ, ఆనుకోని పరిస్థితుల్లో సామాజిక నియమాల ఉల్పంఘనానికి గురయిన 

“ఏక్రవీరోలాంటి స్రీలకు హీ | పాణత్యాగమే శరణ మవుతుంది కాని వారు 

తిరిగి సామాజిక జీవన సవంతిలో పూర్వం వలెనే కలిసిపోరు అలా కాకుండా 

గతాన్ని ఒక పీడకలగా మరిచిపోయి యథావిధిగా ఆనందంగా గడపాలని 

[ప్రయోజనాత్మక మైన ఊత్తమ సందేశాన్ని ఈ కధ అందించడం ముదావహం, 

తనమీద చేయివేసిన వాడిని శిక్షింఛాలే కాని ఆ తప్పుకు బేవితాంతం, వాడికి 

ఊడిగం చేయాలనుకోవడం పిచ్చితనం ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన గోపాల 

కృష్ణకథలో గోచరించినంత గాఢంగా ఏిశ్యనాథముద ఈ కథలో వడకున్నా 

విశ్వనాథ శైలిని సులభంగానే గు క్లించవచ్చు జ 4 



26. సంసారంలో సమ్మె ధ్వనులు 

వడ్డెంపూడి ఫణిభూషణ్ కథ ఇది! కార్మిక సంఘాలు తమ కోరికలు 

నెరవేరడానికి యజమానులకు సమ్మె నోటీనులివ్యడం పరిపాటి. ఆ నోటీసులో 

యాజమాన్యం వ్యవహరించే తీరుపై కొంత అసంతృ ప్రి పి |పకటనం, (పాధాన్య 

[కమంలో తమ కోర్కెల జాబితా _ అవి తీర్చుకపోతే తాము సమ్మె ఏ విధంగా 

చేస్తారో వివరాలుంటాయి. ఇదంతా ఎక్కడైనా ఒక పద్దతిలోనే జరుగుతుంది. 

జ పద్దతిని రచయిత సాంసారిక జీవనంరో |వవేశ పెట్టాడు సంసారంలో 

ఏ విషయ మైనా భార్యా భ ర్రలు Ss పరిష్కరించుకొంటారేగాని 

విడాకులకు తప్ప మరి దేనికీ *నోటీసు' లిచ్చుకోరు అందులోను చిన్న చిన్న 
విషయాలమీద అసలే *నోటీసులి వరకు వెళ్ళరు 

ఈ కథలో పేర్కొన్న కోరికలు అవి _ తీరకపోతే తీసుకొనే చర్యలు 

హాస్యరసవ త్రరంగా చ్మితింపబడ్డాయి. 

వసుంధర, శేఖర్ లు భార్యాభ రలు ఒకరోజు శఖర్ ఓ కవర్ను వసుంధర 

చేతికిచ్చి ముట్టినట్టుగా సంతకం చెయమంటాడు “పీవ ఆ కవరు తీనుకొని 

కూడా ఆ తర్వాత ఆ కవరు సీతు ముట్టలేదని బుకాయి సే నేనేం చెయ్యాలీ? 

ఆందుకే రూల్ [ప్రకారం ఫాలో ఆయ్యానన్న మాట!” అని శేఖర్ చెప్పి నిష్క9 

మిసాడు. వసుంధర చదవడం ఆరంభించింది 

“శ్రీమతి వసుంధరా దేవికి, 

విషయము అణచివేత, నిర్లక్ష్యం,ఏకపక్ష నిర్ణయాలు మొదలైన ధోరణు 
లకు వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్య కమం మరియు సమ్మె నోటీసు 

ఈ సమాజంలోని అనేక సంసారాల్లో కొనసాగుతున్న అన్యాయపు ధోర 

ణులు నున ఇంట్లోను తలత్రాయి ఇవి కాల|కమేణా సమసిపోతాయని ఇన్నాళ్ళు 

నేను ఉపేక్షిస్తూ వచ్చాను కానీ కాలం గడిచినకొద్ది అటువంటి ధోరణులు 

1 స్వాతి సపరివార వతిక 284.1989. 
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మరింతగా సెరుగుతుక్నాయే తప్ప తగడంలేదు. ఈ విషయాలపట్ల అనేకసార్లు 

సీకు మాట పూర్వకంగా హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. కానీ వాటిని 

సివు ఖాతరు చేయలేదని తెలియజేసేందుకు చింతిస్తున్నాను 

అపరిష్కృతంగానున్న నా డిమాండ్లు ఈ దిగువ వివరంగా తెలియజేస్తు 
న్నాను 'దేవేది వారు దయతో సానుభూతితో ఆయా సమస్యలను సత్వరమే 

పరిష్కరించకుంటే జరుగబోయే తీవ వరిణామాలకు నేనెంత మాతమూ 

బాధ్యుడనుకాను 

డిమాండు 3. 
C3 

1 పాకెట్ మనీ పెంపుదల _మనషెళ్ళయిన కొత్తలో నా సిగరెట్ల మరియు 

చిల్లర ఖర్చుల నిమిత్తం జీతంళోంచి 200 రులు మినహాయించుకొని మిగతా 

మొత్తం నీకు అప్పజెప్పాలన్న ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది దాని |పకారంగా 

ఈ ఏడేండ్ల కాలం చేస్తూ వచ్చాను జీతం పెరిగినా, ధరలు రెట్టింపు "పెరిగినా 

నా పాకెట్ మనీ మాతం పెరగలేదు కాలం చెల్లిన పాత ఆగి మెంటు చెల్లదని, 

ఈ విషయమై కొత్త అగిమెంటు గత సంవత్సరం జనవరి నుంచి అమలులో 

వుండేలా కుదరాలని, ఆందుకు సంబంధించిన 'ఆరియర్స్' ఈ సం॥పు బోనస్ళో 

మినహాయించుకొ నేందుకు అనుమతివ్వాలని కోరుతున్నాను. 

౧. నాతో సం పదించకుండా పాత పనిమనిషిని వనిలోనుండి ఏకపక్షంగా 

తీ సేయడాన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను. 

3 (పతిరోజు సీవు రాసే కథలు, కవితలు ఓపిగ్గా వింటున్న ందుకు 

“హియరిండ్ అలవెన్స్” ఇవ్వాలి. 

4 చాల కాపురాల్లో పిల్లలను స్కూలు వద్ద విడిచి పెట్టడం, మార్కెట్కి 

వెళ్ళి కూరగాయలు తేవడం వంటి పనులు శ్రీమతులే చూస్తుంటారు కానీ మన 

కాపురంలో ఆ రెండు పనులు నేనే చేస్తున్నందున నాకు 'చిల్దరిన్ ఆండ్ మార్కెట్” 

ఆలవెన్స్' ఇవ్వాలి. 

5. పెళ్ళయిన కొత్తలో మీ నాన్న కలర్ టీ వి. ఇస్తానని చెప్పి ఇంత 

వధకు ఇవ్వలేదు వెంటనే కలర్ టి విని తేవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. 
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ఈ డిమాండ్ల పకి ఖేషరతుగా నేటిర్యాతి కోల్తా నీవు చర్చలకు ఒప్పు 

కోనట్టయితే. రేవట్ నుంచి (పారంభించి నత హోత వరకు నా ఆందోళనా 

కార్గకమం ఈ విధంగా పుంటుంది. 

మొదటి రోజు ; మౌన (వదర్శన _ నీకో అసలు ఏమీ మాట్లాడడం జర గదు. 

రెండవ రోజు : నల్లాచొక్కా- ధరించి ఉదయం ఇంట్లో హాపీ _ టిఫిన్ స్వీకరిం 

చడం మానేస్తాను. 

అప్పటికీ నీవు కిందికి దిగి రానట్లయితే భవిష్యత్ పోరాట కార్య కమాన్ని 
మరో నోటీసు ద్వారా తెలియజేస్తాను J 

ఈ లేఖ చదివి వసుంధర బెంబేలె త్తి పుట్టింటికి వెళ్ళి తం్మడిని సలహా 

అడిగింది. “అందుకేనమ్మా! ఆ ఎంప్టాయిస్ "యూనీయన్ లీడర్ శేఖరాన్ని పెళ్ళి 

చేసుకోవద్దని ఎంత చెప్పినా వినకురిడా "పెళ్ళి చేసుకొన్నావు, ప్ప అమ్మనడుగు 

సలహా చెప్తుందని తండి తప్పుకొన్నాడు. 

తల్లి కూతురిని _పేమగా తల నిమురుతూ మృదువుగా చెప్పింది: 

“అమ్మాయ్! సంసారమన్నాక ఇటువంటి సమస్యలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. వాటికి 

మనం బెదిరిపోకూడదు. ఈ చిన్ని సమ్మె నోటీసు చదివి సీవు జాఎపోయావనుకో, 

ఆ తర్వాత ఇక (పతి విషయానికి ఆతడే నీపై రాజ్యం చేస్తాడు. కాబట్టి స్వు 

ఈ నోటీసు చదివి ఏమీ పట్టించుకోనట్టుగా నటించు. అతడిని ఆ ల. 

త నిరసన కార్య కమం చెయ్యనియ్. అతడు సహాయ నిరాకరణ, పూర్తి రోజు 

సమ్మె చేసిన తర్వాతనించి అతడ్ని రాతిళ్ళు న్ వద్దకు రానివ్యకు. pana 

వుంచెయ్. దీనినే *నోవర్క్్.నోపే' అంటారు అవృటికే అతను నీరసించిపోయి 

తన డిమాండ్లలో సగానికి సగం తగ్గిస్తాడు. అప్పుడు నివు చర్చలు జరిపి ఆ 

తగ్గించిన సగంలో సగానికి అ(గిమెంటు కుదుర్చుకో ఆ తర్వాత భవిష్యత్తలో 

అ(గిమెంటు కుదిరిన నగంలోని సగ భాగాన్ని మాాతమే అమలుచెయ్. అదీ 

సంసారాలయినా సంస్థానాలయిన నడిపించుకొనే తీరు!” 

ఈ కథలో ఫణిభూషణ్ కార్మికులు కోరికలు కోరే తీరు; దానికి యాజ 

మాన్యం తమ కనుకూలంగా మలచుకోవడానికి చేసే పయత్నం అధి షేపాత్మ 

కంగా హాస్య ధోరణిలో వివరించాడు. ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద కం పెసిల్లో ఇచ్చే 

సమ్మె నోటీసు పద్దతి ఏమ్మాతం సామ్యం, సంబంధం లేని సంసారానికి అన్వ 

యించడం వల్ల సేరడీ అయింది. 

హమ 



నాటక రంగంలో సేరక్షీ 





27. చివ కుట్టిన నాటకం 

తెలుగు నాటక రంగాన్ని ఒకప్పుడు పొరాణిక నాటకాలు ఒక ఊపు 

కశపాయి. సంగీతం పిచ్చి ముదిరి ఒక నిమిషంలో పద్యం చదివేసి పది నిమిషాల 

పాటు రాగం సాగదీయడంలో నటులు పోటీ పడసాగారు దురదృష్టవశాత్తు 

టి _పేక్షకుడయినా “వన్ మోర్? అంటి చాలు, పద్యం _ రాగం పునరావృతం. 

ఈ నటుడు రాగాలాపన చేస్తున్నంతసేపు అవతలినటుడు ఎలా? ఏ స్థితిలో 

నిలుచోవాలి? ఎట్టా నటించాలి? అన్న విషయం ఎవరికీ పక్టేది కాదు. ఆయినా 

ఆహార్యం, వాచకం, గాం పురాణ కద లపట్ట ఉండే అనుర క్రి పౌరాణిక 

నాటకాల విజయానికి మూలవమయ్యాము 

ఆ తర్వాత చార్మితక నాటకాల వేరుతో దెశభ కక్రె _పభోధాత్మక రచనలు 

రాజ్యమేలాయి ఆనంతరం సాంఘిక నాటకాలు ఆసలు కన్యాశుల్క- మే [పథమ 

_వసిద్ద సాంఘిక నాటకం ఆత్రేయ, డి వి. నరసరాజు, గొల్లపూడి మారుతీ 

రావు, కొరపాటి గంగాధరరావు (పభృతులు నాటకాలను ఉత్తమంగా ఉన్న 

తంగా రచించి అందరి మన్ననలకు పా తులయ్యారు 

ఒకదశలో నాటక పరిషత్తుల బహుమానాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసే 

నాటకాలు అసంఖ్యాకమయాయి ఒక చౌరస్తాలో పాకవేసి గంధం గిన్నెలను 

బహుమతులుగా ప పరిషత్తుల ఒర్వాహక లక కు._వయాారు. ఈ పోటీల వల్ల 

రచనలు రాసిలో పెరిగినా వాసిలో పగతి సాధించలేకపోయాయి. ఈ జానా 

ఫలానా అంళాలు ఫలానా ఫలానా పాళ్ళలో కలిపితే నాటకం తయారవుతుం 

దన్న “దృఢ విశ్వాసం”, దానికి బహుమానం కూడ వచ్చి తీరుతుందన్న గట్టి 

నమ్మకం” రచయితలకు వచ్చేసింది 

నాటకాంతంలో ఆవసరమున్నా లేకున్నా |పధాన పాత చేత సుదీర్తోప 

న్యాసం చేయించడం, బరువై స వేదాంతం పలికే నాఖరు ఉండడం, వాడి పేరు 

ఎప్పుడూ దామయ్యనో రంగయ్యనో అయివుండడం (నిశానికి మన దేశంలో 
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వ్యవసాయం వనులకు నొఖర్హుంటారు ఇంట్లో ౨4 గంటలు వనిచేసే నౌఖరును 

పెట్టుకోవడం మధ్యతరగతి వారికి అసంభవం. అంతగా పెట్టుకొన్నా పిల్లలను 

పెట్టుకొంటారు కాని పెద్దవారిని అనలే పెట్టుకోరు.) 

(పతినాయకుడు ఎప్పుడూ వికటాట్టహాసం చేయడం; కుచ్చుటోపీ. మెళ్ళో 
రుమాలు ఉండడం - వాడిపేరు ఏ భుజంగమో, నాగభూషణమో మొత్తంపెన 

సార్పిక (సర్ప సంబంధమైన నామదేయుడే కావడం, హీరోకు బ్రడ్ క్యాన్ఫర్' 

వస్తే హీరోయిన్ తం డికి గుండెజబ్బే రావడం, ఇంకే రోగాలూ రాకపోవడం, 

పిాదోయిన్ తండి ఎప్పుడు ఆదిశెష య్యలాంటి అయ్యంత నామధేయుడే 

కావడం; హీరోయిన్ తల్లి చనిపోయి వుండడం, తండి ఆమె ఫోటోతో గంవీ 

రంగా మాటిమాటికి మాట్లాడడం, ఇంట్రో పనిచేసే నౌఖరు ఉన్నట్టుండి సి. ఐ 

డగా మారిపోవడం; కమెడియన్ ఎంత (పఉయత్నం చెసినా నవ్వు రాకపోవడం; 

వ్యభిచారం చేసినా తలవంచుకోకుండా, దాచుకోకుండా బాహాటంగా చెప్పుకో 

గలిగిన దైర్యవంతులయిన విచ్శిత యువతులు ఉండడం, నాటకనామం వచ్చె 

విధంగా ఒక నేవధ్యం పాటను నాలుగయిదు సారు వినిపించడ ంలాంటి వికృతులు 

గలిగిన మూసకట్టు విధానం ఒకటి నాటకాల్టో స్థిర పడింది 

ఏ మాతం సృజనాత్మకత, నవ్యత కనిపించక 'ఫార్ములా” కైపులో 

నాటకం ఘనీభవించేసరికి విమర్శకులకు, నాటకాభిమానులకు చీకాకు, మనస్తాపం 

కలగడం మొదలు పెట్టింది. 

దీనికి కొన్ని హేతువులు లేకపోలేదు. స్యాతం త్యం సిద్దించేవరకు 

(బిటిషువారిని వెళ గొట్టడ మే సర్వరోగ నివారకంగా చాటే నకల రచయి 
తలు కుప్పతెప్పలుగా రాశారు ఆవృటి చార్మి తక పరిస్థిళులవల్ల కథా సంవిధానం 

కన్నా “వస్తువు*కు _పాధాామిచ్చె | వజలు అజరు స్వాతం త్యోదయం 
వల్ల రచయితలకు ఒక మహా వస్తువును కోలో ఎయినట్టయింది. కొత్త వన్తువు 

వెతుక్కో-వలసివచ్చింది దాంతో ఆంగ్ల నాటకరంగం వైపు రచయితలు దృష్టి 
సారించారు నికొలాయ గొగోల్ “ఇన్ స్పెక్టర్ జెనరల్ కి ఓ ఐదారు అను 
౨ాదాలు; జే, ట (పిస్తే తానీ “మూన్ ఇచ్ స్పెక్టరం కాల్ కి మఠో అరడజను 

తెనిగింపులు వచ్చాయి. గాత్స్వంర్తీ (Grav Biri జ) ఆతనటోల్ (పొన్సెస్ 



నాటక రంగంలో 225 

(Anatole Francess}, షా (Shaw) మొదలైన వారి ఆంగ్ల నాటకాలన్నీ 

తెలుగు వేషం వేసుకొని తెలుగు గడ్డపై కాలూనాయి. తెలుగు జీవితానికి 

సంబంధంలేని జాయింగ్రూం సిస్టం” , మేధావియైన నౌఖరు వగైరా అవలక్ష 

కకాలన్నీ (వవేశించాయి 

“ఇవన్నీ ఏదేశీ (ప్రభావం మనకు తెచ్చిపెట్టిన మేళ్ళతోపాటు యిచ్చి 
పోయిన లొసుగులు, అందంగా కనిపించిన అమ్మాయిలో ఏ అలంకారం. ఆక 

రణ నిచ్చిందో తెలియక గుడ్డిగా అన్నింటిని అనుకరించిన ఫలితం ఇది”! అని 

నిష్మంర్షగా గొల్పవూడి మారుతీరావు చెప్పిన మాటలు అక్షర సత్యాలు 

యండమూరి వీరేందనాథ్ “శీమ కుట్టిన నాటకం (అను మహోదధిలో 

తరంగం) పేరుతో ఒక నాటకం రాసి, కరడుగట్టుకొనిపోయిన తెలుగు నాట 

కాన్ని తీవంగా డుయ్య బట్టాడు, 

“ఎన్ని నాటకాలు |వాసినా ఒకే మూసలో |వాస్తూ, మధ్యలో పిఫ్రు ప్రెజు 

కోసం ఉదాత్తంగా నాలుగు డైలాగులు వాసి, చివర్లో నాటకానికి ఏమ్మాతం 

సంబంధం లేని ఒక మహత్తర ఆశయం ఎవరో ఒక పాతద్యారా చెప్పించి 

శ క్రివంచన లేకుండా నాటకరంగాన్ని పాడుచెస్తున్న రచయితలూ. 

ఎవర్నో ఒక మహానటుడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్నీ కొలతిల [ప్రకారం 

లెక్క_చూసుకొని _ జడ్డీల్నే ఫెస్ చేస్తూ పుట్ లైట్ల దగ్గర్నుంచి కదలకుండా తమ 

ధోరణిలోనే నటించుకొంటూపోయే నటులూ _ విళ్ళకే బహుమతులనిచ్చే జడ్డీలూ 
ఈ నాటకం చూసి ఏమాత్రం తమ ధోరణి కొంచెం మార్చుకున్నా మా అశయం 

నెరవేరినర్చే' అని యండమూరి ఏరేందనాధ్ పీరిక లో (పుట 8) చెప్పుకొన్నాడు. 

మూసకథ, మూసపా తలు, మూసడై లాగులు, అవా స్తవిక మైన వేదాంతం, 

అతి నాటకీయత (Melodrama), చేలవమైన హాస్యం; "క నటన (Over 

26601), దర్శకత్వం లోపాలు _ ఇలా నాటకరంగానికి సంబంధించిన (పతి 

ఆంశాస్నీ యండమూరి ఏరేం్యదనాధ్ దీమకుట్టిన నాటకంలో ఆధి కేపాత్మకంగా 

అనుకరించి అవహేళన చెళాడు. 

1. దృశ్య, _శవ్య నాటకాలు (వ్యాసం) మహతి (1972) పుట 217. 

౧౨౩. 15 
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ఈ పేరడీ నాటక రచనంలో వీఠరే్య్యదనాధ్కు ఒక సమస్య ఎదురై నట్టు 

తోస్తుంది. మూస నాటకాలను అధిక్షేపించే ధోరణిలో పేరడీ గా రాస్తున్న తన 

నాటకాన్ని కూడ |పేక్షకులు ఒక మూస నాటకంగా తలపోస్తారేమోనని అనుమా 

నించాడు అందుకే ఆ సంశయం రాకుండా ఒక | పేకకుని పాతను కల్పించాడు. 

నాటక! పదర్శనంలో రంగస్థలాన్ని రెండు భాగాలు చెయాలి. ఒక 

సగభాగం అంతా రంగస్థలం ఆందులో నాటకం జరుగుతుంది. మరో 

సగం (పేక్షకులు ఉండి చూస్తున్నారని భావించాలి. | పేషకులు బహుళ 

సంఖ్యలో కాకుండా [పదర్శన సాంకానికై ఒకడే ఉంటాడు. అతని ముందు 

ఈ నాటకం నడుస్తుంది అతని (పతిస్పందనలన్నీ మామూలుగా | పేక్షకులు 

చేసే వ్యాఖాఃన లు అందె నాటకాల పట్ట మన |పతిస్పందనలన్నమాట కాని 

| పేకుకుని పాత విధిగా సగం రంగస్థలం ఆకమించేసరికి [పదర్శనానుకూల్యం 

దెబ్బతింటుందన్న భావం కలగక మానడు. అంతేగాక వేదికమీద పేక్షకుని 

పాతలో ఒకడు ఆంత సేపు కూర్చొని ఉండడాన్ని చూసేవారు భరించలేరు. 

విసుగు తెప్పిస్తుంది ఇది దృశ్యనాటిక కన్నా [శవనాటికగానే రాణిస్తుంది. 

ఈ నాటకం రంగస్థలంపై |వదర్శితం కూడ.) అయితే ( పేకకుని పాత 
ఉండడం వల్ల, మధ్య మధ్య వ్యాఖ్యానించడం వల్ల నాటక రచన లలోని దృక్పథం 
_పేక్షకులకు అవగతమపుతుంది. 

పదర్శనలో భాగం కాకుండా _బాకెట్టు పెట్టి పారకుల కోసం కొన్ని 

మాటలు రచయిత రాశాడు ఈ (దాకెట్టలోని మార్పులు, _పేక్షకుని వేషంలో 

రచయిత వ్యాఖ్యలు నాటక సమాజాలను, నటులను, నాటకాలను తీ వంగా ఆధి మే 

పిస్తుంటాయి. 

“ఆతిసహజంగా _ అందులో చ్మితమేమీ లేకుండా అరగంట ఆలస్యంగా 
తెరలేచిం'దన్న మొదటి వాక్యమే కాలనియమం పాటించని నాటక సమాజాల“పై 
ఒక చురక. 

అసలు నాటకం పేరే ఒక పేరడీ. *మవోదధిలో తరంగం” చాలా 
బరువై న అనవసరమైన పేరు ఆనంతం, వంజరం, విధివంచితులు, రక్త 
(వవాహం, జలతరంగిణి, జీవన వలయాలు, రాగవీణలు, జీవనసంధ్య, 
అగ్నిజ్వాల, ఆకురాలిన వసంతం లాంటి పెద్ద పెద్ద పేర్చు నాటకా లకు సర్వ 
నా చమూన్చాఎయ యని అధి షేపించడమే 
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మూస నాటకాలని వెకిి_రిస్తూూయండమూః ఈ నాటకంలో కూర్చిన కథ 

చూద్దాం. 

కథానాయిక పద్మ తల్లిలేని పిల్ల. ఆమె తండి ఆదిశేష య్య. వాళ్ళింట్లో 

నొఖరు రామయ్య. వేదాంతసారాన్ని బరువైన డైలాగుల్లో వల్రించే ముసలివాడు. 

రికు తొక్కి. బియ్యే ఊ త్రీర్ణుడయిన అందమైన పేరున్న శేఖరును వచ్మ 

| పేమిస్తుంది. ఆస్తి అయిశ్వర్యం ఉన్న పద్మ తండి ఆదిశేషయ్యకు ఇష్టం 

ఉండదు మెనల్లుడు నాగభూషణం ఏవుడిగినా కాదననని చెల్లెలు చనిపోయే 

టప్పుడు ఆది శేషయ్య వాగ్దానం ఒశాడట శేఖర్ను మరిచిపొమ్మనసీ, నాగభూష 

కాన్ని పెళ్ళి చెసుకొమ్మని పద్మకు ఆదిశేషయ్య చెప్తాడు పద్మ వినదు ఎంత 

డజ్రైనా ఇసాను. తన కూతురు నుండి దూరంగా 2కి పొమ్మని ఆది శేషయ్య 

శేఖర్ ను | పలోభ పెడాడు మూడుసార్లు “ఆదిశేష య్య" అని బరువుగా పలికి = 

కూటికేగాని కులానికి పేడలం కాదని ఒక “స్టాక్ డైలాగ్” పలుకుతాడు శేఖర్. 

దాంతో ఆదిశేష యృకు గుండెపోటు వచ్చి వరణిస్తాడు శేఖర్ తనకు బడ్ 

క్యాన్సర్ ఉందనీ నాగభూషణాన్నే పెళ్ళి చేసుకొమ్మని పద్మకు నలహా ఇస్తాడు. 

నాగభూషణం వచ్చి వికటాట్టహాసంతో పద్మను బలాత్యరించబోగా చేయి 

కొరికి తప్పించుకొంటుంది 

తచ్మడి కంఠం, రామయ్య కంరం, శేఖర్ కంరం, భూషణం కంఠం 

స్టేజి పష్సీద ఒకతే ఉన్న పద్మని సంభఘర్షణకులోను చేస్తాయి. చివరికి పద్మ 

ఆ బావగాచ్లే పెళ్ళి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకుంటుంది 

ఇంతలో కథ అనూహ్యమైన మలుపు తిరుగుతుంది. పద్మ ఆదిశేషయ్య 

కూతురు కాదనీ, నౌఖరు రామయ్య కూతురనీ, ఆ స్తికి వారసుడు నాగభూషణమని 
తెలుస్తుంది ఇప్పుడు పద్మ బీదది కావడంతో నాగభూషణం నిరాకరిస్తాడు. 
భూషణానికి ఆ స్తీరాదనీ, పద్మకే చెందేలా ఆదిశెషయ్య ఏిలునామా రాశాడసీ 

రామయ్య చెప్తాడు భూషణం దౌర్జన్యం చెయబో గా రామయ్య “పిస్టల్ ” వీసి 

కాలుస్తాడు ఆయన సిఐడి రాంసింగ్ అట! ఆయన కొడుకు పి కె. రావు 

సి.ఐ డి. ఫీంసింగ్ అట! నాగభూషణం అరెస్టవుతాడు పద్మ, శేఖర్ ఒకటవ 

తారు. ఇదీ చద. 
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అంతంత డైలాగులు పలికేవాడు నౌఖరుగా ఎలా ఉండగలి గాడు? 

అసలు వాణి సలహా ఆడిగేవాడెవడు? ఈ దిక్కు_మాలిన కథకు ఒక సిఐడి 

ఎందు కు? జే ఆవసర మేమిటి ఇత్యాద్యనేకం (పశ్నలు తలెత్తకమానవు వాటికి 

జవాబులు ఉండవు అవి అంతే. 

ఇక సంభాషణల్లోని మూసకట్టు విధానాన్ని పరిశీలిద్దాం దీనిలోని సంభా 

షజలన్నీ “పేరడీకి నిదర్శనాలే. 

పద్మ : కళకళలాడే ఇంటినంతా ఒక్క. క్షణంలో శ్మశానం చేసి వెళ్ళిపోయింది 

అమ్ము. 

రామయ్య * ఎంత కర్క-శమైందమ్మా విధి? (వెక్కి వెక్కి. ఏడుస్తున్నాడు, 

భుజం మీద తుండుగుడ్డ నోటికి అడ్డం పెట్టుకొని మరీ) 

| పేక్షకుడు వ (ఆడియన్స్ వైపు తిరిగి) మొ..ద లు 

రామయ్య : ఆయినా *, .ఆయినా (టీడీల కాలెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు) మమ్మ 

ల్నందర్నీ యూ పెనుతుఫాన్లో దీపాల్హా వదిలేసి 'కళ్ళిపోయేవు. మెమం 

దరం ఏం అయిపోతాం అనుకున్నావ్ తల్లీ! 

ఆదిశేషయ్య . మన జీవితాలు మహోదదిలో Ge రామయ్యా! ఒకరికోసం 

ఇంకొకరు ఆగరు. (పుటలు 13, 14) 

విధిని ఉపాలంధించడం, నాటకనామం వచ్చేలా డైలాగ్ పలకడం 

అంతా మూసకట్టు పద్దతికి దృష్టాంతాలేనని _వత్యేకించి చెప్పే పని లేదు 

రామయ్య పద్మని ఓదారుస్తు 'అమ్మగారూ! మీరు బాధపడకండి చీకటి 

వెలుగుల కలయికే జీవితం సోఫాలో నల్లులున్నాయని కరతో కొడితే దెబ్బ 

తగిలేది సోఫాకేగా? జీవితమూ అంతేనమ్మా! ఒకరి ఆత్మ సంతృ ప్రికోసం మనం 

చెసే త్యాగమే మనకు తృ ప్రినిస్తుంది ” 

తను మట్టు అచ్చ చీశ్షటిని దొచుఇెసి తనలోని వెలుగును అందంకీ 

వంచగలిగే మనిషి ధన్యుడు తల్ప! = (పుట 16) 

నౌకరు స్థాయికి తగిన సంభాషణలేనా ఇవి? యజమానికన్నా తెలివయిన 

వాడన్నమాట. అసహజమూ అవాస్తనికమూ అయిన పాత తెలుగునాట కాల్లో 

నొకరుపా|త _ చాలా నాటకాల్లో ఆ నొకరు టన్నులకొద్దీ బరువున్న గంపీర 
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భావాలను ఎంతో తేలిగ్గా చెప్తాడు డ్ న్నతోద్యో గి ఉన్నత విడ్యావంతుడూ 

అయిన హీరోయిన్ తండి, హీరోయిన్ గంగిరెద్దులా తలలూపుతూ వుంటారు. 

తెలుగు నాటకాల్లోని ఈ నౌఖరు ప్మాతకు సంర Inevitable Jeirvos; 

Oscar Wild నాటకాల్డోని బట్టర్లు (ఉదా॥ The importance of being 

Eeornesh లో బట్టరు మెర్రిమాన్), Shaw నాటకాల్టోని నౌఖర్జు (ఉఊదా॥ The 

Doctor's Dielama) అని గొల్ల పూడి మారుతీరావు ల స్ట అభ్మిపాయం 1 

మధ్యలో పరంధామయ్య పాత ఒకటి (ప్రవేశిస్తుంది దాని మీద 
రచయితయే (బాకెట్టు సెట్టి వ్యాఖ్యానించాడు. పరంధామయ్య _వవేశం _ అసలీ 

పాత ఎందు కొచ్చిందో ాటికకీ ఈ పాతకే ఏం సతర. ఎవరికీ తెలీదు. 

“తన సమాజంలో నటులందరికీ పా[తలు సృష్టించవలసిని రచయితకి ఈ బాధ 

తప్పుదు. (పుట 17) అని యండమూరి వ్యాఖ్యానం 

పరంధామయ్య మాటలు కూడ గగన విహారమే చేస్తుంటాయి. “ఏ 

పద్మానికై నా కావాల్సింది రంగులు కాదమ్మా _ తుమ్మెద ఆశయం. ఈ నిజం 

తెలుసుకో తల్రీ!” ల బది నయనా ఆలోచన్ల గొలును ఉరుసులా 

తిరుగుతూ అలుసు తీసుకొని మనసుని తొలికేస్తుండమ్మా !' పుట 18) ఈ 

మాటల ఆర్థం ఏమిటి” ఆవసరం, కూచిత్యం ఏమిటి? అన్న విషయం రచ 

యితకూ పట్టదు, నిర్వాహకులకూ నటులకూ పట్టదు అక్షర పునరావృత్తి తికి 

మైమరచిపోయిన | పేక్షకుడు “వన్స్మోర్” అతటోయు కాని ఏమ్మాతం విజ్ఞతతో 

ఆలోచించడు. 

ఇక విలన్ నాగభూషణం చదువుసంధ్యలు ఏమిటో ఎక్కాడా తెలియదు 

'రౌడీవైప్' అన్నది చూడగానే తెలుస్తుంది. అతడు పద్మను పెళ్ళాశా లను 

కొంటాడు. ఆమెపట్ల కవిత్వం కూడా చెప్తాడు 

“ఆహా పద్మా! ఏమి నీ రూపలావణ్యము! ఈ |తిజగన్మో హనాకతిని 

చూచి నిమేషత్వమే లేని సాలంభంజికయేమోనని |భ్రమవడితినే పద్మా! నీవే 

పద్నానివై తే _- భాసుర పుష్పగుచ్చ [సవన్మధుర మధురసాస్వాదనార్హ సంభ 

మద్భుంమర ము కానే నేను?” (పుట 16) ఈ మాటలు విన్న పద్మ 'ఛి సిచుడా! 

అలా మాట్లాడానికి సిగ్గులేదూ?” అంటుంది. అసలు అత డన్న మాటలు తిట్లో, 

(పశంసలో ఒక నిఘంటువు వట్టుకొనివచ్చి వెతికి అర్థ నిర్ణయం చేస్తే తపు 

తేలనంత స్థాయి డైలాగులు ఇవి. రచయిత పాండిత్యానికి నిదర్శనాలుగా 

1 దృశ్య శవ్య నాటికలు (వ్యాసం) మహతి (1972) పుట 21. 
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ఈ సంభాషణలు నిలుసాయేమోగాని సముచిత పా న. లక్షంగా 

నిలవవు ఇలాంటి స్థాయిమిరిన సంబాషణలు చాల నాటకాల్లో క నిపషిస్తుంటుయని 

యండమూరి చురక అంటించాడు ఇక “హాస్యం విషయాసికి వద్దాం ఈ నాట 

కంలో హాస్యపాత పి.కె రావు. తాగినట్టు ఒకచోట నటిస్తాడు “అవునమ్మగారూ, 

నటిస్తున్నాను నా మనసులోని బాధల్ని నాలో దాచుకొని మీ కోనం మీ ఆందరికీ 

సవ్వుతూ కనిపిస్తాను. ఇలా కనిపించినందుకు నా కందరూ ఇచ్చే బిరుదేమిటో 
తెలుసా అమ్మగారూ? (వ్యెరిగా) కమెడియన్ అమ్మగారూ, బెస్ట్ కమెడియన్.” 

(జడ్జిలని చూసి వెళ్ళిపోయేడు ) [పుట 23.] 

మధ్యలో ఒక పేరడి కథ చెప్తాడు. వెనుకటికి ఒకడు వీడు నాటకాలు 

రాకాడట. “ఇంకా రాసేవాడే గానీ అందరూ కలిసి అతనికి నాటక నియంత్రణ 

ఆపరేషను చేసే సేరుట. సరే _. యింకేం చేసాడు? రాసిన ఏడు నాటకాలూ 

(వపంచం మీదికి వదిలి పెళ్లేట. అన్నీ తిరిగి వచ్చేనేయట. ఒక్కటిమాతం 
రాలేదు. అడిగాడట. 

“నాటకమా నాటకమా _ ఎందుకు రాలేదూ?ి అని. “సమాజాలు పష్టేసు 

కున్నాయు” అందట ఆ నాటకం. “సమాజమా సమాజమా ఎందుకు పట్టుకున్నావ్ ?” 

“పరిషత్తులో వై?జాలిస్తున్నారు కాబట్టి గ 

“పరిషత్తూ పరిషత్తూ ఏందుకు వె9జులిస్తున్నా వ్?” 

“నా బంగారుపరిషత్తులో ఎంటి ఇస్తే 2 పై?జులి వానా? అందట.” 

(పుట 31) 

చివరికి ఈ హాస్యనటుడు సి ఐడీ భీంసింగ్ అని తేలుతుంది. కమెడి 

యన్ పాతవలర్ణి ఏమ్మాతం నవ్వు రాదు ఒకవేళ నవ్వు వచ్చినా ఆది వెకిలితనం 

వల్ల వష్చిందే అయివుంటుంది, కాని సముచితమైన హాస్యపోషణంఆ వల్ల 

సిద్ధించింది కాదు. 

ఇరవయ్యవ శతాబ్దంలో జీవిస్తున్న, కథానాయిక పద్య నోటినుండి వెలు 

వడుతున్న అణిముర్యాలు ఎలాంటివో చూద్దాం _ “మాది పప్మితమైన [ పేమ. ఈ 

(పేమకు అంతస్థు లడ్డురావు పవ్శిత భారత దేశంలో పుట్టిన ద్రీ ఒక్కసారే 

_పేమిస్తుంది ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా తన పాతిివత్య బలంతో తన _పేమని 



నాటక రంగంలో ... 231 

రక్షించుకొంటుంది. ఈ _పేమ ఎంత విలువైనదో నీలాంటి తుచ్చులకు చచ్చినా 

ఆర్థం కాొదు,' (పుట 19. 

ఆర్థిక స్వాతం[త్యం లేని వీళ్ళకు పేమ! లేమిటీ? "పెళ్ళేకాని నాయికకు 

పాత్మివత్యమేమిటి? దానికొక బలమేమిటీ? ఇలాంటి ఏ ధర్మ సందేహమూ రచ 

యితల నడగడానికి వీల్లేదు రచయితలు రాస్తారు నటులు నటిస్తారు న్యాయ 

మూర్తులు ఊ త్రమ నాటకం (కాల్ఫుగా బహుమతులిస్తారు “ఆలోచని గలిగిన 

తెలుగు _పేక్షకుని గతి మ్మాతమే అయోమయం. ఆలోచించని | పేక్షకులు 

ఎట్టాగు సంతోషిస్తారు. వారిని గురించి వనం ఆలోచించవలసిన పనేలేదు. 

మధ్య మధ్యలో నాటకం పేరు ఎక్కడ మరిచిపోతారో అన్నట్లు- 

“ర మ్మమపనోదధిలో తరంగమా! 

ఎచ్చటిక మ్మా సీ పయనం?” అని తెరవెనుక నుంచి నేపథ్య గాయకుడు 

ఆత్యంత బాధాత ప్రమయిన కంఠంతో పాడుతుంటాడు. 

బరువై న డై లాగులకు ఒక నిదర్శనం చూద్దాం. 

రామయ్య : కష్టసుఖాలు, సుఖదుఃఖాలూ వెలుగునీడలు తల్చీ! 

పద్మ : కానీ జీవితంలో నీడే మిగిత్తే ఇక (బతుకు లక్ష్యం ఏమిటి రామయ్యా? 

రామయ్య జీవితసారం (బతుకుకు అన్వయించుకొని (బతుకుని వూలబాట 

చేసుకోవాలి అమ్మగారూ! 

పద్మ గమ్యంలేని (బతుకు జీవితం పూలబాట కాదు రామయ్యా! 

రామయ్య * (బతుకు జీవితం, జీవితం బతుకు అమ్మగారూ! 

పద్మ * [ఐతుకుబాట జీవితగమ్యం ఆయి నప్పుడు |టతుకుజీవితం జీవితం బతుకు 

ఎలా అవుతుంది రామయ్యా (పుట 35.36. 
ఈ డైలాగుల కన్యయ మేమిటి? ఇస్తున్న భావ మేమిటి? అన్న ఆలోచన 

రచయితకు ఏమా తం పట్టదు నాటకాన్ని చూస్తున్న | పేక్షకప్మాత వెంటనే 

“రేయ్ ఏమ్మిటా యిది _ (బతుకు జీవితం, బీవితం బతుకు ఏమ్మిటా? ఎవ 

డాసేడా యిది? అని అధి షేపిస్తే, (వాకెట్టలో రచయిత ఏీకేందనాధ్ 'స్తిప్టు 

'ప్రెజ్ కోసం రచయితలు పడే బాధ యిది అని విమర్శించాడు 

నాటకమన్నాక ఒక సందేశం లాంటి డైలాగ్స్ ఉండాలి. లేకపోతే పరి 

షత్తుల బహుమానాలకు పాతం కాదన్న £ వం రచయితల్లో ఉంటుంది ఆవ 
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సరమా? అనవసరమా? అన్నది చూసుకోకుండా ఎక్కడో క చోట ఓ సందేశం 

వినిపించే యత్నం చేస్తారు శేఖర్ రిషాతొక్కయినా పద్మను పోషిస్తాననే సంద 

ర్భంలో హాస్యనటుడి ద్వారా వినిపించిన సందేశం: 

“అఖ్ఞర్లేదు ఈ నవీన భారతదేశంలో బియ్యే ఫస్టుక్సాస్ లో పాసయిన వాళ్ళు 

ఇక రికా తొక (జ్ఞ ర్రెదు విప్పవం వస్తోంది సమ సమాజ నిర్మాణం జరుగు 

తోంది ఇక భావి భారత (పగతికి ఈ శేఖర్, వద్మల లాంటి వాళ్ళే నడుము 

కట్టి ముందుకు దూకాలి . శేఖర్! నవ భారత నిర్మాణంలో నీకు మా వద్మ 

సహాయం ఎప్పుడూ వుంటుంది ఈ వర్షపో రాటంలో అంతిమ విజయం మీదే!” 

(పుట, 40) 

ఈ నాటకంలో దీనంత దిక్కుమాలిన వాక్యం మరొకటిలేదు ఒక నంద 

ర్భౌచిత్యం లేదు నాయికా నాయకులిద్దరి _పేమకు నవభారత నిర్మాణానికి 

సంబంధ మేమిటి? పద్మ, శేఖర్ నడుంక టి ఏం చేయాలి? వాళ్ళే ఎందుకు నడుం 

కట్టాలో తెలియదు “వర్గపోరాటం” అనే పదం ఎక్క_ణ్ణించి వచ్చి వడిందో 

తెలియదు. దీనికి _పేక్షకపాత “ఈ నీతికీ, నాటకానికీ సంబంధం ఏమిటండి” 

అని |వళ్ని స్తే, ఏరేందనాధ్ “రచయితలు క్షమించాలి” అని ఊరుకున్నాడు. 

_పేకక పాతధారి విసురుగా లెచి మైకు ముందుకు వచ్చి “చెప్పండి |ఫండ్స్- 

ఇలాంటి నాటకాలు. ఇలాంటి రచయితలు దర్శకులూ. మన ఆం ధనాటకరంగం 

భవిష్య లేమిటి? తెలుగు |పేక్షకుల గతి ఏమిటి?” అనడంతో నాటకానికి తెర 

పడుతుంది. 

నాటకాలకు పేర్తు పెట్టడం, జాచిత్య పాటించని సన్ని వేశాలు కల్పించడం; 

న్థాయిమీ3న సంభాషణలు రాయడం, అనువుగానిచోట సందేశాలు విన్పించడం 

దర్శకత్వ లోపాలు; నటనతో లోపాలు; సంభాషణలు మరచిపోవడం మొధలై న 

అనేక అంశాలతో తెలుగు నాటకాన్ని ఎంత అసహజంగా రచయితలు తీర్చి 

దిద్దుతున్నా రో యండమూరి వీరేందనాధ్ ఎత్తిచూపాడు తెలుగు నాటకరంగాన్ని 

గురించిన ఈ పేరడీ ఆవేదన నుండి, అభిమానం నుండి సంస్క_రణోద్దేశ పూర్వ 

కంగా ధార్మికాగహంతో వెలువడింది. 

జ 
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పేరడి లిఖిత సారస్వతాని కే వరిమితం కాదు. మౌఖిక వాజ్బయమైన 

జానవద సాహిత్యంలో కూడా సముచితంగానే చోటు చేసుకొంది. పేరడీ 

స్యభావం హాస-వూరికానకరణం. ఇది సాహిత్యానికే సీమిత మెన అంక ంకాదు, 

హాస్యవూరితంగా అనుకరించి ఆనందించడం జీవితంలో ఒక బాగం. అందుకే 

పేరడీ ఏ ఒక). విభాగానికి కట్టుబడిపో కుండా ఆన్నిరంగాల్లోను సునాయాసంగా 

(పవేశించింది. జానపద గీతం ఒకటి విన్నపుడు అది అనకరణమా? కాదా? 

ఆయితే దేనికి అనుకరణం? దాని స్వరూవమేమిటి? అన్న విషయం నిర్ధారించు 

కోవడం చాల కష్టమైన పని. స్పష్టమయిన క రృృకాల నిర్ణయాలు జానపద గీతా 
లకు చేయలేకపోవడం ఇందుకు (వధాన (పతిబంధకం 

జానపద సాహిత్యంలో హాస్యం [పత్వేకంగా పరిశోధించ వలసిన అంశం. 

బావమరుదుల వికటాలు, వదిన మరదళ్ళ వేళాకోళాలు, ఇంట్లో సరాగాలు, నీలాటి 

రేవులోవరాచకాలు, నలుగుల పాటలు, నాగవల్లి పాటలు, అల్లుడిమీద పాటలు, 

అ త్తగారిమీద పాటలు, ఆలకపాన్సు దగ్గర పాటలు, తలుపు దగ్గర పాటలు, 

తగువుల పాటలు, వియ్యపురాలిమీద పాటలు, విందుల పాటలు మొదలైన 

వెన్నో జానపదుల హాస్యపు పాటలు. సహజమైన విస్యం పాటలు కొంచెం 

హేళన అధిషేపం, విమర్శ లేకుండారావు. కనుక వాటిని గురించి పరిశీలించ 

వలసిన ఆవసరం లేదు. మాతృకయే వోస్య సంబంధి అయితే దానిమూలంగా 

వచ్చిన పేరడీకి స్పుటమైన రూపురేఖలుండవు, ఏమ్మాతం హాస్యానికి తావులేని 

గంభీరమైన కరుణ, భ క్రి భావాలతో కూడిన పాటల్లో “వికృతి” (పవేశించినపుడే 

"పేరడీ | పకాళిస్తుంది 

పాకాలు పణంగా పెట్టి కని పెంచి, విద్యాబుద్దులు గరిపి, చివరకు 

ఓ వరునికి కూతురునిచ్చి పెళ్ళిచేసి అప్పగింతలు పెడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి 
య 

1 ముట్నూరి సంగ మేళం తెలుగుహాస్యం (1953, పుటలు రొ్క_65 
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దండుల స్థితి, బాధ వర్ణనాతీతం ఆప్పుగింతల సమయంలో ఏ మాతం 

హాస్యానికి, హేళనకు తావుండదు కరుణరసావిష్క్టరణకు ఊదా తమైన సన్ని 

వేశం ఆది “త్మతాపి శోక చతుష్టయం'గా మన్న నలందిన కాళిదాసు అభిజ్ఞాన 

శాకుంతలం చతుర్దాంకంలోని నాలుగు శ్లోకాలు కణ్వుడు శకుంతలను అత్త 

వారింటికి పంపుతూ చేసిన ఉవదేశమే “అప్పగింతల నన్నివేళశం' అంటే దాని 

గొప్పదనం వెల్లడ వుతుంది. 

ఈ మహోన్నతమైన భావాన్ని ఒక అప్పగింతల పాట ఎలా అకటా 

చికటం గావించిందో గమనించండి. 

అత్త మామలుగాని ఆడు బొట్టైలుగాని లేరమ్మ సీ దెంత పుణ్యమోగాని 

మగడొక్య- డేగాన మనసు కెక్కి_నయట్లు _ మధించి నీ వశముచేసికోవమ్మా 
య అ 

సీ మాట వినబడ్డ నిమిషంబునందు. ఆడలిపో యేటట్టు ఆతని భయ పెట్టు 

వతి కోవవడినపుడు వపడియుండ బోక. అంతకు పదిరెట్లు అతని మర్దించు 

ఇరుగు పైరుగువారలేమైన అం టే. యేడ్వక వేయి రెట్లు దుమ్మె త్తిపోయి 

భర్తను వంచుకోగల భార్య గౌరవమెన్న. రారాజునకునై న రమణిరో లేదు 

ఇవి యెల్ల మరువక ఏమ్మాత మలియక _ సుఖపడుచుండుమో సొగసు 

వూదీవ 1 

ఈ గేయం కాళివాను శ్లోకానికి పేరడీ కాదు లభిస్తున్న ఏదో ఒక 

'వత్యేకి జానపద గేయానికీ "పేరడీ కాదు. పెద్ద లపట్ల "సేవాభావం; పిన్నలవట్ర 

ఆదరం; పనివాళ్ళపట్ల దాక్షిణ్యం, భర్తయెడ అనురాగం; ఓర్పు,నేర్పు, కాంతం 

నీతి నియమం, పాతివత్యం మొ! కలిగి ఉండడం, అసూయ, కోపం, గర్వం 

లేకపోవడం మొ॥వి అప్పగింతల వేళ వధువుకు తల్లిదం[డులు, బంధువులు ఉవ 

దేశిస్తారు. పరంపరాగతమైన సార్యపదాయికమైన ఆ భావాలున్న కనిపించని ఓ 

మంచి గేయానికి చేసిన వికటికరణం ఇది. 

1 బి రామరాజు _ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము (1955) పుటలు 
681 682. 
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జోల పాటల్లో సాధారణంగా ద్లైవసంకీ ర్లనమో లేదా పుట్టింటి వారిని 

గురించో, మెట్టింటి వారిని గురించో ఉంటుంది. “జో ఆచ్యుతానంద! జోజో 

ముకుందా లాలి పరమానంద రామగోపాల!1'ఆనే జోలపాట అన్నమయ్య కీర్తనం 

అని తెలికపోయినా ఎందరిండ్హల్లోనో మోగుతుంటుంది. ఓ జవ్వని తన కుమారుని 

లాలిన్తూ “తనకు_మారుడై న "బాలయ్యతో సంగమించడానికి వెళ్లాను. నీవు 

పడుకో" అని జోకొ పే వివరీతపు పాట చూద్దాం. 

జోజో నా తండి జోజో తండి జోజో 

జోడుగురాల సార్టుపై వస్తాడు మామ జోజో 
పాలు పెరుగుపోసి వడి పెంచినాను 

ఏలుగాదంటాడు పెంకి నీ తండి జోజో 

పనిలేక పొరుగిండ్ల కనయంబు చోవ 

ఘనమైన ముచ్చట గలుగునుర తండడీ జోజో 

పాలు (తాగి సవ వడియుస్ని యెడల 

బాలయ్యతోజోయి మాట్టాడివస్తా జోజో 

కలకాల మొక యింట కాపురముసేయ 

కలుగుట కష్టముర కన్న నా తండి జోజో 

పెడాబులే కాని పలుకు పసలేదు 

చూడరా నీ తండి వింతహౌయలెల్ల జోజో 

ధనము కొరకై నేను తారాడుచుంటి 

అదియున్న నీ తండి నవల కంషింతు జోజో! 

“దన మూల మిదం జగత్ '_డబ్బులేనివాడు డుబ్బుకు కొజగాడు ధనమే 

ఉంటే భర్తను ఇంట్లోంచి గెంటివేయడానికి సిద్దపడిన ఈ భార్యామణి పనిలేక 

పొరుగిండ్రకు పోయే పడుచుల ఘనమైన ముచ్చటలు ఈ జోలపాటలో వర్ణిం 

చింది. ఈ గేయం అచ్చమైన శానవద గేయం కాక కొంత నాగరక స్పర్శ 

కలిగినట్టిది. 

iI క See వానవదె గేయ సా పైత వాము (1958), | ఆటలు 

681_682 
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చిక్కుడు చెట్టుకు తీగలందమ్ము 

శ్రీకృము తమ్ముడికి తిరుమణందమ్ము 

వీరయ్య పాదులకు పూవులందమ్ము 

పణతికి పదినెలల దాలుడందమ్ము 

కాకర తీగకు కాయలందమ్ము 

తు 1 కన్న త ల్రెట్టిన సొమ్ము లందమ్ము 

అనే అందమైన పాటకు మరింత అంద మైన "పేరడి గేయం వచ్చింది. 

ఈ గేయాన్ని అనుసరించే. పేరడీ గేయం వచ్చిందని నిర్ధారణగా చెప్పలేం 

హాస్యగేయం నుండే ఇది వచ్చిందని కూడా “వాదంి కోనం వాదించుకొనవచ్చు 

సువ్వి సువ్యన్న సొగసు మల్రన్న -_ సువ్వి సువ్వన్న సొగసు మల్లన్న 

వీరపాదుకి పిందెలందమ్ము - మావారి ముక్కుకు దకు __.అందమ్ము 

పొట్టపాదుకి పూవులందమ్ము - కాట్టకుక [మగడు కాంతకందమ్ము 

తోటకూర కంబమూ దొడ్డి కందమ్ము - మావారి పాగచుట్ట 

నాకు నందమ్ము 

వెనుక దిక్కు. లేకుంటె వెలది కందమ్ము - మస్తుగ తింటేనే 

మగువ కందమ్ము 

అత్తమామలు చస్తే అతివ కందమ్ము - దొంగదూడకు 

గుదిక జ్ఞ యందమ్ము 

దొంగ మగనికి పెంకి పెండ్డామందమ్ము , | న టే 

ఇలా వినోదభరితంగా ఈ దంపుళ్ళపాట సాగిపోతుంది. 

జానవద సాహిత్యంలో పేరడిని గురించి పరిశీలిస్తున్న పుడు ముఖ్యంగా 

చెప్పుకోదగింది భామాకలాపం. భామాకలాపం ఎంతో శిష్టంగా సాగిన రచనే 

ఆయినా “*నోళ్ళు' మారుతున్న పుడు భిన్న భిన్న పారాంతరాలు ఏర్పడి *పోబో 

నీళ్ళకున్ పలుచనై *పోయిన రచన 

16ఈ 2 అందే.పుట 681.62. 
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రాధను శ్రీకృష్ణునికి అప్పగింతలు పెడుతున్న పుడు హాస్యగాడు పాడే 

పాట ఇంతకుముందు పేర్కొన్న అప్పగింతల పాటలాగే నడుస్తుంది. “హాస్య 

గాడు" ఎన్ని రకాల మార్గాలలోనై నా హాస్యసృష్టికి యత్నించవచ్చు. అలా 

యత్నించే మార్గాలలో పూర్వ రచనలను వికటంగా అనుకరించడం కూడ ఒకటి. 

అప్పుడది “పేరడి” అవుతుంది. హాస్యగాడికి తాను పేరడీ చేస్తున్నానన్న జ్ఞానం 

తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన అవసరమేమీ లేదు. 

అగ్ని సాక్షిగ దీని పెండ్లాడినా వు! అవని భారంబు నీ భారమయ్య 

హితవుగా మగడు చనువిచ్చి పిలిచినవేళ। మురిపించగాబోకు 

ముదిత నా తల్ట్రీ 

చీకటికి చితాంగి వెన్నెలకు పిరికి! గాదయ్య యీ కన్నె గజకన్నకత్తె 

ఇరుగు పారుగుల్హార ఓ యింతులారా। కంచాలు ముంతల్లు 

కసి పెట్టుకొండి 

చాలదిన్నదిగాని సోలమింగింది। సోధించి చూడుడీ ఆ చోద్యమంతా 

బావమరదులు నిన్ను ఎవ్వరేమన్నా। కదుర్మెరగా కాల్చి 

కంట్లోను పెట్టూ 

తోటికోడలు బిడ్డ కూటి కేడు స్తే। పిట చెక్కతోను బపణతూడ గొట్టూ 

ఇరుగు పొరుగులవారు నిన్నేమియన్నా! యిల్లు తగలబెట్టి మళ్శిరావమ్మా 

బుదుతరుగదు బాల ముదులేకాని! బుద్దులొచ్చేదాక దిదుకోవయ్యా.కే 
Can] ౧0 న్ టి 

కుటుంబ సభ్యులందరిస్ బాగా చూసుకో! ఒద్దికగా నడుచుకో అని హితో 

పదేశం చేస్తే నవ్వురాదు. సెంధారణమవ్లుతుంది “వికృతి” హాస్యానికి ఆలంబనం, 

ఆ వికృతత్యం వల్టనె "పె అప్పగింతలపాట చూసినా, మరొకటి చూసినా హాస్య 

భాజనమవుతుంది 

pr rm rr re rr ర లప నని ని వనాని అ్పగుానానాయితలాడాన. జారాయి... కారకా శాత కాడా బ్రరో్యూలూ సతాధదాలగులనాలా బర్తల. అలాల. ma 

Cal 

1 మట్నూ” నం గమేకం చమ ఎహర్భం (1953 Sa రం 
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భామా కలాపంలో రాధను వర్చించేటప్పుడు వేసిన ఉపమానాలు, చంద 

రేఖా విలాపం, అభాగ్యోపాఖ్యానం లాంటి కావ్యాల్లో లాగా హాస్య |పదోవమా 

నాలై (Laughable comparisons) _పేకకుల నాకర్షిస్తాయి. 

'“ఆప్పడూ! యీ చిన్నదాని సౌందర్యం ఎలా ఉన్నదో చూస్తివా, 

ఎలాగున ఉన్నదం టే కందిరీగల వంటి కొప్పు, కట్టపీటవంటి ముఖం, కవ్వం 

గుత్తి వంటి నాసిక, నూగు బెండకాయ వంటి కనుబొమలు, నూతన తింతిణీ 

దళముల వంటి న్మేతములు, రాచిబ్బల వంటి చెక్కిళ్ళు, రావన్న గువ్వల వంటి 

పలువరుస, ఆర్పివేసిన నివ్వువంటి అధరోష్ష్ట౦, దొప్పల వంటి చెవులు, బాన 

వంటి కడుపూ .. * 

ఈ ఒక్క- వర్షనే కాదు. భామాకలాపంలో ఎన్నో చమత్కారాలున్నాయి 

(పార్షనాశ్లోకాలు కూడ హాస్య భాజనాలే: 
(9 ఛా 

గణానాం గణనాధశ్చ గణపాత స్తథైవ చ 

కాటా కాశీ కొంకినక్కా- గార్భభాయ నమోనమః 

అక్క_లమ్మా మహామారీ మాతంగీ వర మేశ్వరీ 

ఎన్నెమ్మాయ నమస్తుభ్యం ఆశిరమ్మాయ నమోనమః 

కామీతీ చైవ గాంధారీ లంఖిణీ చైవ తాటకీ 

భూత 'పేత నివాశించ బూ ర్రైగంపాయతే నమః "ఓ 

వేదో క్రమైన గణవతి స్తుతికి పట్టిన గతి ఇది. ఇంకా సోమయాజులు 

పా చదివే శ్లోకాలు గమనించండి 

ఆంబలి ముఖ్యత్వలంకారం కంబళి ముఖ్యంతు భోజనం 

రాట్టం ముఖ్బంతు నారీణాం దుక్కి... ముఖ్యంతు (దాహ్మణం 

బాకీసార్దా సుమనవా సర్వాదాయం యథాకమం 

1 & 2 అందే. 



జానవడ గేయాలతో .. 241 

తిన్న పే తినకున్న ప్లే ఉన్నవారికి మాడడం 
యి న 

మాట మాట [(పపంగేన దబ్బు దిబ్బు స్తథైవచ 

పాదరక్ష [ప్రయోగేన శరీరం పీడవర్దయేత్.! 

వేదం పనసలు చదిమినట్టుగానే ఉదాత్రానుదాతాది స్వరాలను మేళవించి 

సంపదాయబద్దంగా వీటిని చదివితే వేదమం్మతాలే నన్నంతగా (భమ కలుగుతుంది. 

కాచి కాచీ ములక్కాయ కాయవే పొట్టికాకరీ 

కాయానాం వంగపిండానాం కూరానాం గుజ్జుపచ్చడీ.2 

ఈ విధంగా వేద మంతాలకు, అమరకోళానికి, తద్దినం మంతాలకు 

సేరడిలెన్నో కనిపిస్తాయి. 

భోజనం మిత సంకీర్ణం - బంధు సంకిర్ణ మందిరమ్ 

శయనం సుతసంకీర్ణం _ దేపామే మధునూదనగకి 

అనే పాండవ గీతలోని శ్లోకానికి స్త 

భోజనం ఈగ సంకీర్ణం sis సంకీర్ణ మందిరమ్!। 

శయనం తల్లి సంకీర్ణం _ దేహిమే కుంటి కూనయా శీ 

ఆని “పేరడీ కట్టాడొక హాస్య పియుడు. 

వత్యాసుప్ప్తే చెనకి పలికెన్ నన్ను నారంతు కామా 

ని|దాంకిలే ఆదివిని ఒ సే కాసిబాటే త్యమంటిన్ 

కీతా భీతా కమలరుచినా పాణినా నోరుమూసెన్ 

మందం మందం మధుర వచసా చాలువాలిత్యవోచత్క్ 

అంబలి ద్వేషిణం వందే - చింతకా యకృతాదరమ్ 

కూరగాయ కృతాతానం పాలనేతీ |పియాంగవామ్.$ 

1&2 అందే 

3. వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రి “చాటువులు” ఆం ధవారష్మతిక 15.7_1942 

(మణిమంజరి ఫీ బవరి 1934), 
4,5,6 అందే 

TSP.16 
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ఇట్లా మణి |వవాళాత్మకంగా చెప్పే పేరడీలు కూడ ఎన్నో చూడవచ్చు. ఇవన్నీ 

పేరడి “లక్షణ పరామర్శిలో చెప్పిన ధ్యన్యాశయ (స్వర్మాశయ) "సపేరడికి 

నిదర్శనలు. 

గజ్జెల మల్లారెడ్డి లేఖిని జానపద గీతాల శాలిని రాజకీయ నాయకులను 

అధిక్షేపించడానికి వాడుకొంది విదూషకునిగా బోళాశంకరునిగా గణితికెక్కిన 

ఆంధధ్యపదేశ్ ముఖ్యమంతి అంజయ్య 23 2.1980 న ఢిల్లీ పెద్దలచే “పాలేరు 

కన్న హీనంగా" పదివినుండి గెంటివేయబడ్డప్పుడు మల్లారెడ్డి స్పందన చూద్దాం: 

ఎన్నాళ్ళుండెద వధికారంలో 

కొన్నా శ్మేగద మనసా! 

వెళ్ళేనాడు ఫైళ్ళు కూడ 

వెంబడి రావే మనసా 

పదవి పదవన్నావు 

పరవళ్ళు తొక్కేవు 

ఆ పదవి ఏమాయె చిలకా! 

మూన్నాళ్ళ ముచ్చటకు 

మురిశావు కులికావు 

ముందుగతి కనలేద చిలకా! 

అని చెప్తూ మల్హారెడ్డి “ఆధికారాంతమునందు చూడ వలెరా అంజయ్య సౌభాగ్య 

ముల్’ అని కూడ ఓ (సిద్ద పద్యపాదాన్ని "పేరడీకరించాడు. 

ఈ విధంగా జానపద సాహిత్యంలో కరుణభరితమైన అవ్పగింతల పాట 

లకు, భ క్రిభరిత మైన మంగళ హారతి పాటలకు, సృువభాతాలకు, సోోతాలకు, భాషా 

సాంకర్యంతో వేదమంతాలకు, ఇతర గీతాలకు పేరడిలెన్నో వచ్చాయి. 

౫ మ 

1. 142.562 ఈనాడు. 



ఇక్ మిగిలినవి 





29. చిలకవ్వుర్తి లష్మీనరసింహం 

చిలకమర్తి లక్ష్మేనరసింవాం వంతులు చేతిలో "పేరడి వీరవిహారం 

చేసింది. పురాణ కథల శైలికి, [వతకథల రీతికి, భగవద్గీత భావాలకు, యాజ్ఞ 

వల్కాాది స్మృతుల సరళికి హాస్యాన్మిత అనుకరణ చేశాడు పంచాంగ ఫలితా 

లను ఆటవట్టించాడు జూషధాల, _గంఠాల ఆమ్మకాల (పకటనల ఆంతర్యాలను 

అవహేళన చేశాడు. తోకచుక్కాల, సప్త్రగహ కూటముల రాకలకు ఆందోళన 

పడవలసిన వనిలేదని [పబోధించాడు. ఓట్టకోసం వడేపాట్లను చితించాడు. వీలు 

నామాల విధానాన్ని, వినతిషృతాల విన్యాసాలను |పదర్శించాడు. |వశ్నాషతాల 

పద్దతిని పరామర్శించాడు 

చిలకమ్రి (పహసనాల్లోను ఈ "పేరడీల్లోను ఆయనలో ఉండే సహజ 

హాస్య మనస్తత్వానికి తోడు కందుకూరి (ప్రభావంతో అబ్బిన సంస్కరణ 

దృక్పదం గోచ రిస్తుంది.వీటిలో వినోదాత్మకంగా నవ్విస్తూనే మూఢనమ్మకాలను, 

అర్థంలేని ఆచారాలను మృదువుగా నొచ్చుకోని రీతిలో విమర్శించే పద్దతి కొట్ట 

వచ్చినట్లు కనిపెస్తుంది ఎ. 1పహసనాలన్నీ (గంధరూపంలో సంకలనమయ్యాయి 

చిలకమర్తి చేసిన వివిధ రకాల పేరడీలను ఇవుడు చూద్దాం. 

బాకలి పురాణం : 

“నై మిళారణ్యమునందు శౌనకాది మహామునులు పండెండు సంవత్సర 

ములు సతయాగము చేయుచుండగా నచ్చోటికి సకల పురాణములు, సకలేతి 

హాసములు, సకల ధర్మములు, సకల శాస్త్రములు, సకల విద్యలు నేర్చిన 

సూతుడు వచ్చెను మహామును లాతనిని గౌరవించి మంచి పీరముమీద 
గూర్చుండబెట్టి, “మహానుభావా ఇదివరకు లోకములో నెన్నడు నెవ్వరు వినసిది 

కననిది కొ త్రది చెవులకింపయినది అగు నొక్క యిలిహాసమును సెలవిచ్చి 
మమ్మందరను ధన్యులను జేయవలసినిదసి వినయపూర్వకముగా (సార్జింపగా 

సూతుడు వారియందు దయగలవాడై మిక్కిలి యాదరముతో నిట్టనియె” అని 

"పేరడీ కథ ప్రారంభమవుతుంది. (పుటలు 486 _ 488 ) 
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పురాణాల్లోని కధలు చాలవరకు నై మిశారణ్యండో శౌనకాది మునులకు 

సూతుడు చెప్పినవేనన్న సంగతిని చిలకమర్తి ఇక్కడ స్ఫురింప చేస్తున్నాడు. 

వసుచరిత భాగవత తదితర (వఖ్యాత కావ్యాలెన్నింటినో ఇందుకు నిదర్శనంగా 

చెప్పవచ్చు. పూర్వమాకథను ఎవరెవరు ఎవరెవరికి విన్సించారో చెప్పి వపస్తుతం 

సీకు నేను చెప్తున్నానన్న ట్లు చెప్పడం సంపదాయం. దాన్ని అనుసరించే ఈ 

“చాకలిపురాణాన్ని” పూర్వం శని క్ష్ ఖు రుని ఆడిగినట్టు, ఆయన చెప్పినట్లు 

చిలకమర్తి కల్పించడం హాస్యం కోసమే. శనై శ్చరుడు “ఘే ఖ్ను శ్వరుని ఇలా 

అడిగాడట. విష్ణుమూ ర్తి పాముమీద పడుకోవటానికి పీతాంబరాలు దాల్చడానికి, 

సాంబమూ_ి దిగంబరుడు కావడానికి కారణమేమిటి? వినాయకు డిలా 
సమాధానమిస్తాడు' దుప్పట్లు మాసినపుడు వాని నుదికించుకోవాలి. వేళకు చాకలి 
వారు తీసుకొనిరారు. తెచ్చినా చింపుకొని తెస్తారు ఈ చాకలి వాళ్ళతో వేగలేక 

దుప్పట్టక్కర లేకుండా ఉతకనక్క_ర లేకుండా పాముమీద పండుకొన్నాడు నూలు 

బట్టలు ధరించకుండా బంగారపు బట్టలు కట్టుకొన్నాడు. 

శివుడికి చిల్రిగవ్వలేదు. ఇల్లు లేదు పుజ్జెలో భోజనం. బట్టలుదికించు కోవ 

డానికి డబ్బెక్క_డినుండి వస్తుంది? ఏవో రెండు బట్టలతో కాలక్షేపం చేద్దామన్నా 
చాకలి వాళ్ళు త్వరగా ఉతకరు అందుకే ఆయన దిగంబరుడై నాడు ఎవరైనా 
పెద్ద లాయన దర్శనానికి వస్తే సిగ్గుచేత బొత్తిగా బాగుండదని ఏ పులిచర్మ మో, 

ఏనుగు చర్మ మో ధరిస్తాడు ఈ చాకలివాళ్ళ మీదున్న కోపం వల్లనే ఆయన 
నూలుబట్ట కట్టుకోనని శపథం చేశాడు రకరకాల రంగుల పాములను తలపాగ 
లుగా, యజ్ఞోపవీతాలుగా ధరిస్తాడు విష్ణువు శివుడే ఎందుకు, మహర్షులు సైతం 
నారచీరలు కట్టడానికి కారణం ఈ చాకలి వాళ్ళతో బాధలు వడలేకనే! చిలకమ ర్తి 
చెప్పిన ఈ పేరడి కథకు మూలం ఒక (పసీద్ధమైన చాటువు 

చాకి వాని తోడ జగడాలు వడలేక 

సీరిగలాడు పట్టుచీరగ ఫై, 

శివుడు తోలుగ పె, భీయని మదిరోసి 

ఖై రవుడు చీర పారవేసె. 

ఈ పురాణాన్ని విన్పించాక ఎవరికీ చెప్పవద్దనే చివరి మాటలు పురాణ 

సంపదాయంలోని ముగింపు మాటలకు హాస్యానుకరణం. “కు యితిహానము 
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మిక్కిలి కొత్తది. ఇది వరకెవరును విననిది _ కననిది. ఇది వరమ గోవ్యముగా 
నుంచవలసినది దేవేందాదు లీ పురాణముకు విని మిక్కిలి ధన్యులై రి." ఇట్లు 
విఘ్నేశ్వరుడు శనై శ్చరునకు జెప్పిన ఈ చాకలి పురాణమును సూతుడు 
శౌనకాది మహామునులకు జెప్పి వారిని సంకుష్టాంతరంగుల జేసెను 

మారిచ స్మృతి : 

స్మృతులు మానవుడు ఆచరించవలసినవీ, ఆచరించకూడనివీ చెపే 

_(గంథాలు మనుస్మృతి, యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి, నారదస్మ్భృతి మొ॥వి క న 

పొందినవి. వీటిలో మానవుని జీవితాన్ని |కమబద్దీక రించే అరయ. 

ఫలానా ఫలానా పనులు చేయాలి, ఆవి చేయక విరుద్దంగా వ్యవహరిస్తే ఫలానా 

తీరుగా పాయశ్సి తం చేసుకోవాలి _ అనే నిర్దేశాలుంటాయి, 

చిలకమ ర్తి “మారీచ స్మృతి” ఆనే వ్యాసంలో స్మృతులలోని అంశాలను 

"పేరడి చేశాడు. మొదట మారీచుని పరిచయం, దానికి వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలు, 

ఆ స్మృతి చిలకమర్తికి లభ్యమైన విధం వివరించి ఆచారకాండ, పాయశ్సి త్త 

కాండ, వ్యవహారకాండ అను మూడు ఆధ్యాయాల్లో మారీచుడు చెప్పిన అంశాలు 

వ్యాఖ్యానాల లోని విశేషాలు చెప్పాడు 
థు 5 

రావణుడు సీతాపహరణం వేళ లేడి వేషం దాల్చి శ్రీరాముని దూరంగా 

కొనిపోయిన రాక్షసుడే మారీచుడు. ఆయన “మారి చస్కృతి” పేర రాసిన ధర్మ 

శాస్తాంనికి కాలనేమి, మాల్యవంతుడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు వ్యాఖ్యానాలు 

రాశారట. వాల్మీకి మహాముని రామాయణంలో |వాసిన తప్పుడు రాతలు తప్ప 

మారీచుని గురించి ఇతర వివరణ లేవీ దొరకలేదు. తా మశిలా శాసనాలేవీ ఇప్పటి 
వరకు లభించలేదు. 

దేవతలు ఈ గంథ [పాశస్త్వ్యాన్ని గుర్తించి తెమ్మని కుబేర సేవకుడైన 
పుష్పదంతుని పంపారట ఆతడు పందికొక్కు. అవతారమెత్తి పుస్తక మెత్తుకు 

పోతుంటే మాల్యవంతుడు శునకావతార మె త్రి పందికొక్కుతో "ఘోర యుద్దం 

చేసి సంహరించాడట. విష్ణువు సోమకాసురుణ్ఞి చంపి చేడాలు రక్షించినట్టుగా 

మాదీచస్న శ్ర్రతిని మాల్యవంతుడు రక్షించాడనడం హాస్యస సృష్టిలో భాగమే 
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ఈ అభినవ స్మృతి ఈతాకుల మీద రాయ. డింది. కఈతాకులన్న్ చెద 

పురుగులు తినివేసినా అక్షరాలు మాతం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ 

పుస్తకం మిక్కిలి బగువుగా రెండు గాడిదల మీద మోయించినా అవ్ మోయ కేక 

టకటక లాడినవి _ అని చెప్పడం భారతి వృతికలో అమ్ముదిత, అజ్ఞాత (గంధాఐ 

గూర్చి వచ్చే వ్యాసాల శైలిని ఆనుకరించడ మే. 

ఆబార కాండ : 

1. సూతము * స్నానము పాణాపాయము 

కాలనేమి వ్యాఖ్యానము : (పతి రోజు స్నానం చేయడం వల్ల శరిరం 

త్వరగా నశించును. నూతులు వద్ద స్నానం చేసిన నీళ్ళు తోడుకొనలేక జబ్బలు 

నొప్పి పుట్టును ఒకప్పుడు నూతులలో నీళ్ళు తాగుటకే చాలకపోవచ్చు స్నానం 

కూడ చేసిన పక్షంలో తాగుటకు లేక మనుషులు, వశువులు చచ్చిపోవచ్చు 
కనుక సర్వ విధముల మనుష్యుడు స్నానం వాకాబించోంచు మాల్యవంతుని 

మ్య ఖూ్య్యా నంలో తల్రిదం్యడులు చనిపోయి నప్పుడు తప్ప ఇతర సమయములందు 

స్నానం చేయకూడదు. 

2. నస్మూతము* 1) ఆలస్యంగా ర్యాతి ని దించాలి. 2) పొద్దెక్కి- లేవాలి. 

3) దంత ధావనం చేయనక్కరలేరు 4) పగటి నిద (వళ స్తం. 

5 కల్లు సారాలు తాగాలి, 6) ఆడపిల్లల నమ్ముకోవడం శేయస్మ. రం. 

ఇలా స్మూతాలు, వాటికి కాలనేమి మాల్యవంతుల వివరణలు సాగుతుంటాయి, 

పాపాత్ముల పంక్తిని భోజనము చేయకూడదని సూతించి సత్యం వలికే 

వారు, వరకాంతలను తల్పులుగా భావించేవారు, దొంగతనం చేయనివారు, చేయ 

గూడదనేవారు, ఉదయాన్నే స్నానం చేసేవారు, దానాలు చేసేవారు, తాగని 

వారు, జూదమాడనివారు. వీరంతా పంక్తి బాహ్యులనడం హాస్యం కోసమేనని 

వేరుగా చెప్పవలసిన పనిలేదు 

[ప్రాయళశ్చి త్తకాండలో రసిక దూషకులు భోగచంయదాయణ[వతం చేయా 

లట ఒక వేశ్యను మూ డేళ్ళపాటు ఉంచుకోవాలి లేదా బేశ ఇలను స్మోతం 

గచందాయణ (వతమంటారట. మూడు సం॥లు కల్లు అమ్మితే 
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కలు వ్మికయాన్ని, తాగడాన్ని విమర్శించిన పావం పోతుందట. ఆతి (పాచీనా 

లై జాంలాజిహ్వూ స్మృతిలోను హౌం యాత స్మ్యరిళోను నముచి స్మృతిలోను 

శత బాహు స్మృృఆలొను వదెళ్ళు సురదూషకుడు కల్లు అమ్మాలని ఉందట. 

సురాపానం సరంరోగ నివారణోపాయం అని మరో సూతం ఇక వ్యవహార 

కాండ గమనిద్దాం. 

సోదరులకు భాగం వంచిపెట్టకూడదు లంచం తీసుకోవచ్చు. వ్యాపా 

రాల్లో వడ్డీ _శేష్టం-. ఈ తీరుగా సాగుతుంది లోకమంతా లంచంతోనే వుంది 
దేవతలందు కూడ కలదు నైైవేద్యాలే లంచాలు. వరమేశ్వరుడు లంచం 

కోరుతాడు (పార్టనలు, భజనలు, కీర్తనలు, స్మరణలు, దానములు, వూజలు 

పరమేశ్వరునకు లంచములు గురువు లంచం కోరతాడు. వినయం, శశూష 
వానికి లంచాలు తల్రిదం్యడులు కోరే లంచాన్ని పితృభక్తి ఆంటారు కనుక 

లంచం తీసుకోవడం స్వాదావికం లంచం పుచ్చుకొన్నవానిఇంటిలో మహాలక్ష్మి 

అందెలు ఘల్లు ఘల్టుమం టే, శీసుకోని వానిల్లు శ్మశానంవలె అమంగళమై 

ఉంటుంది. 

దొంగలను దండింపగూడదు దొంగలకు బహుమానాలీయాలి. జారత్వం 

గూడ దండింపదగిన నే.?౦ కాడు అవ్పులెగ బెట్టడం తప్పుగాదు ఇటువంటి 

దివ్యమైన అభివృద్దిదాయక మైన స్మూతాలెన్నో ఈ మారీచస్మృతిలో ఉంటాయి. 

దివాలా డెవి (వతకల్పము : 

సతంనారాయణ [వతం ఆం! ధదేశమంతటా దాగా [ప్రచారంలో ఉన్న దే. 

అశ్రై సంతోషిమాత పూజలు, |శావణమాసం నోములు సరేసరి వతం చేసీ 

నందుకు కలిగే ఫలాన్ని గూర్చి “ఫలకుతి"గా కథ విని |వతాలకు ఉద్యాపన 

చేస్తారు “దివాలాదేవి (వతకల్పం” పేరుతో చిలకమర్తి [వతకదలను ఆట 
పట్టించాడు (వతాలు చేయింప పురోహితుడు చదివే (చె బ్బ) వీరుగా ఈ పేరడి 

కథ చదివి (చెప్పి నపుడు మడింత ఆనందించగలుతాము 

నారదుడు “(బహ్మతో మహాత్మా, |బహ్మ దేవుడా'భూ లోకంలో మానవులు 

ధనంలేక ఇబ్బందడివపడుతున్నారు కొందరు ఐశ్వర్యంతో తులడూగుచున్నా తు. 

పేదవారు కష్టపడకుండా ధనవంతులగటకు ఏదైన ఉపాయ ముందేమో ఆన 

తీయండి ఆని ఆడుగుతాడు 
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“ఓయి నారదా! నీ వడిగిక వశ్న మిక్కిలి మంచిది. దానికి ఉపాయ 
ముంది ఇది వరమరహస్యం మితంగా ధశం వాడుకొనేవారికి, గౌరవం కొరకు 

దేవులాడువారకి, జాలిగలవారికి చెప్పరాదు” ఆని (బహ్మ కధ మొదలు పెడాడు 

“ఓయి నారదా! నీవడిగిన _పశ్నకు జవాబు |శద్దగా వినుము దివాలా 

దేవివతిమనే పేర ఒక |వతముంది ఇది గొప్ప (వతం "దానికి నారదుడు''దేవా! 

ఈ [వతం అపూర్య్ణమైందిగా తెలుస్తుంది ఇది ఏ పురాణంలోనిది? ఈ దివాలా 

దేవి ఎక్కడుంది? ఆమె పూజ ఎప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి? ఎటువంటి నిష్ట 

కలిగి ఉండాలి? ఎటువంటి నై వేద్యం పెట్టాలి? ఈ (వతం లోకోపకార మైంది. 
కాబట్టి చీనిని మీరు సమ్మ గంగా నా కెరిగించాలి '” అని నారదుడడుగగా (బహ్మ 

ఇలా వివరించాడు” 

“నారడా! దీనిని చేయు విధానం స్వల్పం వడీ స్నానం అక్కరలేదు. 

(బాహ్మణులు వచ్చి సంకల్పం చెప్పనక్కరలేదు. ఇది రహస్యంగా ఆచరించాలి. 

ఈ (వతం కలి పురాణంలో చెప్పబడింది దివాలాదేవి అనే దేవత కలిపురుషుని 

మూడవ కూతురు. కలిపురుషుడు కక్కు. రి అనే మహాదేవిని పెండ్డియాడగా 

వారిద్దరికీ ఈ దివాలాదేవి జన్మించింది ఈ దివాలాదేవికి లోభుడు, దోహుడు 

అని ఇద్దరు తమ్ములున్నారు. ఈమె ఉన్నచోటనే వారూ ఉందురు ఫల సిద్ది 

వరకు ఈమెను కొలుస్తున్న బ్లు భార్యకుగాని మరెవరికి గాని తలియరాదు తెలిస్తే 

ఫలమీయకపోను మీదు మిక్కిలి నెత్తి నణుచును 

ఈ దేవి నారాధించి భాగ్యవంతుడు కాదలచినవాడు కష్టపడరాదు. నౌకరీ 
చేయరాదు. వేషం ఎంత డాబుసరిగా ఉందే దేవతకంత ఆనందం. లోకు 

లందరు ఇచ్చే వడ్డికన్నా ఎక్కువ వడ్డీకి అప్పులు విశేషంగా తేవలెను. దానితో 

తక్కువ వడ్డీకిచ్చినవారు తమ సొమ్ము తెచ్చి ఈయనకిస్తారు. కొన్ని నెలలపాటు 

[కమం తప్పకుండా వడ్డీలు వారింటి కే వెళ్ళి చెల్లించాలి. నమ్మకం కుదిరాక 

సరిగా ఇవ్వనక్క- ర్రైదు ఈ లోపుగా భూములు ఇండ్లుకొని భార్యాబిడ్డల "పేరు 

మీద రాయించాలి సొమ్మునంత నగల రూపంలో బార్యాబిడ్డలమీదికి చేర్చాలి. 

కొట్టులో సరుకు తక్కువుండారి వ్యాపారం క్షీణిస్తున్నకొలది డాబుదర్పం 

హెచ్చుగా ప్రదర్శించాలి. పూజలు పునస్కారాలు అధికంగా చేయించాలి. 



ఇక మిగిలినవి 251 

ఇట్లుండగా ఊళ్ళో ఆతడు దివాలా తీసినట్టు (సవాదం బయలుదేరుతుంది. 

అప్పుల జాళ్లు అందరు ఇంటిమీదకు వసే సిగ్గుపడకుండా “నాయనా! డై వవశంచేత 

ఇలా నష్టం వచ్చింద. ఈ సరుకునంత మీరు పంచుకోండి అని సరుకులు 

చూపాలి వారు ఒప్పుకోకుంటే కోర్టుకు వెళ్ళి ఇన్సాల్వెస్సీ పిటీషన్ దాఖలు 

బయాలి ఇది దివాలాదేవి మాహాత్మ్యము.రామబాణంవలె అమోఘమైంది. సిగ్గు 
బిడియం ముందుగానే విడిచి పెట్టాలి దొంగ ఏడ్పులు ఏడ్వాలి ఇవి చేతగాని 

ఇంట దివాలాదేవి అడుగు పెట్టదు (మరి మనం కూడా [ప్రయత్నించి చూస్తే ) 

కలిగిత : 

భారతీయ ధార్మిక వాజ్మయంలో భగవద్దీతది ఆగస్థానం భగవద్గీతా 

పాశస్తాన్ని కొత్తగా చెప్పడం అనవసరం కార్పణ్య దోషోపహతుడైన 

అర్జునుణ్ణి తిరిగి కర్తవ్య నిర్వహణం వైపు మరలించే నెపంతో శ్రీకృమ్ణడు 

మానవజాతికి అనుగహింఏన దివ్య సందేశం భగవద్గిత 

సంస్కృతంలో 15 అధ్యాయాలతో భగవద్షిత వెలి-స్తే చిలకమర్తి “కలి 

గీత ' 15 అధ్యాయాలతో తెలుగు వచనంలో వచ్చింది కలి పురుషుని సారథిగా 

చేసుకొని సోదరులైన వివేకాదుల పెకి అహంకారుడు యుద్దానికి వచ్చి చతికిల 

పడిపోతాడు అప్పుడు కలి చేసిన హిళోవదేశమే ఈ “కలిగిత.” అహంకారుని 

విషాదయోగం తర్వాత వరునగా లోకాయిత యోగం నాస్తిక యోగం. కలి 

(వభావయోగం, విశ్వరూప (వదర్శన యోగం, ఆనంద యోగం, ధన యోగం, 

(శాద్ద యోగం, వర్ణ్మాశమధర్మ యోగం, పిశాచ యోగం, పాయుజుయోగం, 

సదసద్వివేక యోగం, విశ్వరూప దర్శనం, జన్మాంతర యోగాలు కాగా చరమా 

ధ్యాయం కలుపుకొని మొత్తం 15 అధ్యాయాలున్నాయి. 

గొంతులు కోనైనా, మోసం చేసైనా, విషం సెళ్టైనాసరే శ|తువులను 

చంపినవాడే (పయోజకుడు, భక్తులు, తపళ్శాలులు, బావ్మణులు, మునులు, 

యోగులు, సన్యాసులు మొదలై న వారంతా ఆపయోజకులలో మొదటి రకంవారు. 

వీళ్ళకు పొట్ట గడవదు కావున ధనం, ఆధికారం సంపాదించాలి (పుట 5్ఉ్త0). 
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“కియో మూర్చుడా! ఆహంకారుడా! నీవు నా పీయభథక్రులలో ఒకడవైనా 

దురాత్మురాలై న జ్ఞానదేవత మధ్య మధ్య నిన్నా వహించి పాడుబేయుచుండటం 

చేత నీవు నా మాటలు విశ్వసింపకపోవుచున్నావు” ఆని కలి పురుషుడు ఆహం 

కారునకు బోధిస్తుంటాడు “నేనే లోకేశ్వురుడను, సర్వశక్తుడను, సర్వ 

వ్యాపకుడను . కొందరు మూర్చులు మాయచేత |భమపడి వివేక మనేది మనుషు 
లలో కలదంటారు. కాని అది_పమాదం” (పుట 544) ఆని కలి బోధించి, తనను 

ఆ్మశయించినవాడికి ధనధాన్యాలు, సుఖభో గాలు, వస్తు వైభవాలు సిద్ధిస్తాయని, 

నీతి నిజాయితి అని మడిగట్టుకోవడం వ్యర్థమని హితోపదేశం చేస్తాడు. 

“వృక్ష్షములలో గంజాయి మొక్కను నేను నల్రమందు మొక్కను నేను. 

జంతువులలో పెద్దపులిని నేను. చిరుత పులిని నేను పాకెడి పురుగులలో 

పామును నేను తేలును నేను. పశువులలో పాలియ్యని పోట్లగొడ్త్డును నేను 
పుస్తకములలో కొక్కోకమును నేను లంచమును నేను లంచము ఇచ్చిన 
సొమ్ము నేను లంచము తెచ్చిన రాయబారిని నేను ఆబద్దమాడునట్టి మనుషుడను 

నేను నాలుకను అబద్ధమును నేను గృహమందలి దోమలు నేను నల్లులు 
నేను, .. వేయేల _ సమస్తం నేను” అని కలి అనడంతో కలి |పభావ యోగం 
ముగుస్తు ఐంది 

భగవద్గీకరో విభూతియోగంలో భగవంతుడు సృష్టిలోని సర్వోత్తమ 
వస్తుజాలమంతా నేనేనని చెప్పే ఘట్టానికి చిలకమ ర్రిచేసిన హాస్యానుకరణం ఇది. 
“సర్వభూతాల హృదయాల్లోను నేను అంతరాత్మనై ఉన్నాను భూతాలకన్నింటికి 

ఆది మధ్యావసానాలు నేనే అవి నా వల్లనే నాయందే కలుగుతున్నాయి అని 
చెప్తూ శ్రీకృష్ణుడు ద్వాదశాదిత్యుల్లో విష్ణువును నేను సూర్ను3, చందుని నేనే. 
అని భగవద్గీతలో చెప్తాడు 

వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః 

ఇం ధియాణా మనళ్చాస్మి భూతానా మసి చేతనా 

వేదాల్లో సామం, దేవతల్లో ఇం|దుడు, ఇందియాల్లో మనస్సు భూతాల్త్లో 

చైతన్య శక్తిని నేనే మానానాం మార్గశీర్షోహం, బుతూనాం కుసుమాకగ? 
ఇత్యాదిగా సాగే కోక భావాలకు అనుకరణమిది, 
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అట్టాగే “ధనయోగం” అనే ఆధ్యాయంలో దారులు కొట్టి ఐనా, తాగింవైనా, 

ప్రాణాలు తీసి అయినా ధనార్జనం చేయాలన్న దివ్య సందేశాన్ని కలి పురుషుడు 

ఇస్తాడు. సన్యసించి పీరాధిపతులై నవారు ఆకారణంగా పజలను బహిష్కరించి 

వారినుండి వందల కొలది ధనం లాగి ఆ ధనాన్ని వెచ్చించి పూర్వా శమంలో 

కలిగిన కొడుకులకు, బెడ్డలకు మేడలు, మిద్దెలు కట్టించడం శిష్టాచారసమ్మతమైన 
పని. అంటూ నవ్విస్తూనే నాటి సామాజిక పరిస్థితులవట్ట మెత్తని చురక 
లేస్తున్నాడు చిలకమర్తి. ఈ విధంగా తక్కిన అధ్యాయాలు వికటరీతిలో 

సాగుతాయి [పతి అధ్యాయం |వత్యక్షరం పేరడిగా తలపోయరాదు. 

పంచాంగ ఫలితాలు ; 

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం “పంచాంగ ఫలితాలను” పేరడీ చేసి 

చూపించాడు. [గామాలలోని దేవాలయ ప్రాంగణంలో (పకి సంవత్సరం ఉగాది 

నాడు ఆ ఏడు పంటలు, ధరలు, ఆదృష్టాలు, ఆదాయవ్యృయాలు, లాభనష్టాలు, 

వృద్ధికయం పురోహితుడు చెప్పడం పరిపాటి |గహసంచారాలను వాటి స్థికినిబట్టి 

గణించి పంచాంగాలను తజ్జులు తయారుచేస్తారు. చిలకమంర్ధి |పహసనాలు 

విరివిగా రాస్తున్న కాలంలోవచ్చిన సాధారణ, |పమాదీచ, రాక్షస నామ సంవత్స 

రాలకు వరుసగా పేరడీ ఫలితాలను రచించాడు కోవెలలో డైవ సన్నిధిలో 

పంచాంగ పరనం, [శవణం జరగడం మామూలు సంగతి మరి ఇది ఎక్కడ 

జరిగిందో చూద్దాం. 

సంవత్పరాదినాడు ఆల్లిబిల్లి పట్టణంలో చేవల బజారులో జరిగిందట. ఇక 

ఫలితాలను గమనిద్దాం గంభీరంగా గహనమైన విషయాలు చెవుతున్నట్లు 

చిలకమర్తి [భమగొల్పుతారు తీరాచూ స్తే అవి సామాన్య విషయాలు. 

ర్య సంవత్సరం చంద గహణములు పున్నమినాడు రాతియందును 

నూర్య|గ హణములు అమావాస్యనాటి పగటియందును పట్టుచుండును ఆషాఢ 

మాసమందును పుష్యమాసమందును వివాహాది శుభ కార్యములకు లగ్నము 

లుండ వు (చ ౦ ద (గహణము పున్నమినాడు, సూర్య _గహణం అమావాస్యనాడు 

రావడమనే సంగతి, ఆషాఢ పుష్క నూసాల్లో వివాహావె ముహూర్తాలు లేక 

ఫోవడం అనేది అందరికి తెలిసిన సాధార ణాంళాలు) “గర్భణీ ప్రీలలో కొందది 
పోపు పుయాపం 
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కాడశిశువులు, కొందరికి మగ శిశువులు కలుగుదురు (ఈ సంగతి ఎవరికి 

తెలియదు? “వేసవి కాలంలో కొందరికి తేళ్ళు కుట్టును, చెత వైశాఖ మాస 

ములలో కొన్ని (గామములలో ఇండ్లు కాలిపోవును విదేశీ వస్తువులు తెచ్చి 

స్వదేశీ వస్తువులేనని దొంగ పేరు పెట్టి అమ్ముట గత నాలుగు సం॥లలో 

నున్న ట్రై ఉండును ” (ఈ సరదా మాటలో నాటి సామాజిక పరిస్థితి తెలుస్తుంది. 

అనాడు విదేశీ సరకును స్వదేశిగా అమ్మడం మోసంగా భావించెవారన్న మాట. 

నేడు భారతదేశంలో తయారైన వస్తువునే Made in China. Made in 

(3Japan అని ముదలు వేసి అమ్మడం, జనం ఎగబడి కొనడం చూస్తున్నాం 
మొత్తం మీద ఈ సంవత్సరమందు పోయిన వాళ్ళు పోగా మిగిలిన వాళ్ళు 

ఆయువున్నంతవరకు |బతుకుదురు _ అని పేరడీ పంచాంగ [శవణం ముగు 

స్తుంది. వృద్ది తయాల పట్టిక ఈ విధంగా ఊంటుంది. వృద్ది కయాల్లో ఆ సం॥ర 

మందు ఆరిషడ్వర్గాల, వశు పక్షుల చాతుర్వర్యజనాల, జంతువుల, లోవాల, పంటల 

వృద్ది వాటి క్షయం ఎన్నెన్ని పాళ్ళల్లో ఉంటుందో పంచాంగాల్లో చెప్పబడు 

తుంది. ఈ పేరడీ పంచాంగంలో కాఫీకొట్ట వృద్ది 35 పాష్స కిరసనాయిల్లో 
సీళ్ళు 10 పాళ్ళు. బియ్యంలో రాళ్ళు 10 పాళ్ళు, ధర్మోవన్యాసములు 70 

పాళ్ళు, దాని |పకారం ఆచరణం 13 /2 పాలు, లంచములు 70 పాళ్ళు, దాని 

నాశనము 3 పాళ్ళు, ఆతా కోడళ్ళ వైరం 50 పాళ్ళు, డాని నాశనం 6 పాళ్ళు, 

సన్యాసులు కొడుకులకు ఆస్తు లిచ్చుట 75 పాళ్లు = ఇలా సాగుతుంది. సర్వ 

సంగ పరిత్యాగులం, దెశోద్దార కులం అని చెప్పి బోధగురువులు బాధ గురువులుగా 

మారి, ధనానికై శిష్యుల పీడించటం వూర్వాశమం(?)లోని కొడుకులకు, భార, 

లకు పంపించడం పారమార్థిక కాంక్షలకన్నా వరమ ఆర్థిక కాంక్షలు అధి 

కంగా ఉన్న దొంగ సన్యాసులు చిలకమ రికి పూర్వమూ ఉన్నారు, ఇప్పుడూ 

ఊన్నారు. ఇప్పటి “సన్యాసులు” ఏకంగా పార్ల మెంటు సభ్యులుగా, ఆనెంబ్లీ 

సభ్యులుగానే ఎన్నికల్లో గెలుస్తున్నారు. 

అట్టాగే [పమాదీచ సం॥ర వంచాంగాన్నె చిలకమర్తి ఏవిధంగా పేరడీ 
కరించాలో చూద్దాం. ఒక సంవత్సర పంచాంగానికి ఇంకో సంవత్సర వంచాం 
గానికి శైలిలో మార్పేమీ ఉండదు. విషయంలో మార్పుంటుంది. పాళ్ళల్లో 

హెచ్చు తగ్గలు ఉంటాయి 
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ఈ సంవత్సర ఫలము మిక్కిలి చితమైనది. ఆదృష్టహీనుల కోరిక 

నిష్పలము, అదృష్టవంతుల కోరక సఫలము, (ఇందులో చిత మేముందిట?) 

వేసవిలో చూత ఫలము, వర్షాకాలములో జంబూ ఫలము, శీతాకొాలములో సీతా 

ఫలము మ్మాతము నిశ్చయములు. ఈ సంవత్సరాది పాడ్యమి మొదలుకొని 

మృగశీర్షా [వవేశము వరకు పగలెండలు మిక్కుటముగా నుండును, జోడులేని 

వాళ్ళ కాళ్ళు కాలును. గొడుగు లేనివారి నెత్తి మాడును ఈ సం॥రము చై[త 

వైశాఖ జ్యేష్ట మాసములలో విసనక్యర లెక్కువగా ఖర్చగును. లావుశరీర ముల 

వారికి చెమట లెక్కువొచ్చును. వైశాఖ మాసములో కొన్ని ర్మాతుల యందు 

గాలి వీయక జనులు తహతహలాడుదురు (ఎండాకాలంలో అందరికీ కలిగే 

మామూలు అనుభవమే తప్ప విశేష మేమీ కాదుగదా! విశేష మేమీ కాక పోవడంలోనే 

పేరడీ ఉంది ) వైద్యుల వృద్ది 50 పాళ్ళు, రోగముల వృద్ది 90 పాళ్ళు, అప్పులు 

పుచ్చుకొన్న వారికి ఇవ్వవలెను అను బుద్ది 40 పాళ్ళు, ఎగ బెట్టవలెనను బుద్ధి 60 

పాళ్ళు, ఉద్యోగస్టులకు తొందర 70 పాళ్ళు(ఆ కాలంలోనే ఉద్యోగస్థులస్టితి ఆలా 

ఉంచే నేటికది మరింత ఎక్కువే ఆయింది ఇది సామాజికాంశం), జరిగిన చర్య 

కొంచమైనను వృత్తాంత షతిక ఎక్కువ డం = న ఆసక్తి 70 పాళ్ళు, నిజ 

వర్ణనము 30 పాళ్ళు, (ఇది దిన షృతికలమీద చురక ఏ కొంచెమో జరిగిన 

దానికి విలేఖర్లు, సబ్ ఎడిటర్లు తమ ప్రైత్యమంతా కలిపి “వారాకథ” రాయడం 

ఆన్ని ప్మతికల్లో గమనించేదే, ఆల్లుళ్ళ అలకలు 53 పాళ్ళు (ఇది మరింత 

పెంచినా త ప్పేమీకాదు) సాధారణ సం॥ర పంచాంగంలో ఆంగ్లం ఆంకెలు 

వేశాడు సాధారణంగా పంచాంగాలలో తెలుగు అంకెలుంటాయని గమనించారో 

ఏమో. ఈ పంచాంగంలో పాళ్ళు వేసే సందర్భంలో తెలుగు అంకెలే వాడాడు, 

రాక్షస నామ సంవత్సర పంచాంగం కూడా ఈ ధోరణిలోనే సాగుతుంది 

[పమాదీచ సం॥రం తర్వాత ఆనంద నామ పంచాంగ ఫలితాలు చిలకమర్తి 

వారెందుకో రాయలేదు. రాసినా |పహనాల సంకలనంలో చేరలేదేమో! కాని, 

ఆనంద తర్వాత వచ్చే రాక్షస సంవత్సర ఫలితాలు రాశాడు రెండవ (పపంచ 

యుద్ధం జరుగుతున్న రోజులు కావడంవల్ల ఫలితాల్లో యుద్దాంశా లు కూడా చోటు 

చేసుకున్నాయి. 
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“ఆనంద సంవత్సర మంతరించినది. అందరి ఆనందం గోవింద 

అయినది రాక్షస |వవేశించినది. రాక్షస _ప్రవేశించకమునుపే జర్మనీ 

రాక్షసులు, ఆస్టియా రాక్షసులు (పాన్పు, బెల్జియం మీద పవేశించినారు. 

యుద్దమునకు వెళ్ళిన సెనికులలో చాలమంది తుపాకి గుండ్లు, ఫిరంగి గుండ్లు 

తగిలి కిక్కురుమనకుండా చచ్చిపో దురు. ఈ సంవత్సరము (కూడా) సంగీత 

సభలలోకి వెళ్ళిన మనుష్యులు లోకాభిరామాయణములు, పుక్కిటి పురాణములు, 

ఇష్టాగోష్టులు, పిచ్చాపాటి, మాటామంతి చెప్పుకొనుట ఎక్కువగా నుండును, 

పాట వినుట తక్కువగా ఉండును. (చిలకమర్తి సంగీత కచ్చేరి అన్నాడు. 

కాని సాహిత్య సభలు, పు స్తకావిష్క_రణ సభలు అని అంతే మరెంతో సాఖి 

[పాయంగా ఉండేది. మితులు కలుస్తారని పుస్తకావిష్కరణ సభలకు వెళ్ళడమే 
తప్ప విజ్ఞానం ఏదో తెలియనిదాన్ని నేర్చుకుంటామని కాదు. ఆహా ఓపహోలు 

వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల పరస్పర స్వోత్కర్షలు శాబ్దిక చమత్కారాలు ద్వని 

కాలుష్యం_ ఇంతేగా పాదాబాదులోని పుస్తకావిష్కరణ సభలు), ఈ సంవత్స 

రము రెండే (గహణములు పట్టును ధన [గహణము, కాంత |గహణము. ఒకటి 

పగలు, ఒకటి ర్మాతి పట్టుచుండును (సూర్య చంద (గహణములు కావన్న 

మాట!) "పేద ్మబాహ్మణులకు దాన్మగవహణము సంభవించుచుండును. అందుచేత 

[గహణములు మూడని చెప్పవచ్చును కొన్ని పాణ్మిగ హణములు కూడ జరుగును 

గాన శ గహణములు వట్టునని కొందరు సిద్దాంతుల అభి పాయము (ఇతర 

పంచాంగ గణకుల అభిపాయాన్ని ఉల్లెభించ డాన్ని ఇక్ప_డ గమనించవచ్చును.) 

మంచి కవిత్వము + పాళ్ళు, తుక్కు. పుస్తకముల వ వృద్ది 951, నిజమైన 

దాతృత్వం 1, జాబుల దాతృత్వం 99, విరుదుల దాతృత్వము 76, న 

దాతృత్వము 23, ఆసుషతులలో ఆదరణ 15, నిరాదరణ 55 (నిజాం ఆర్హో 

సెడిక్స్, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ లాంటి ఆసువతుల కెక్కడి కెళ్ళిన 

ఇది అనుభవానికి వస్తుంది రాజకీయ నాయకులో, స్థానిక డాక్టర్లో తెలియక పోతే 

ఇంతే సంగతులు" ఉవర్య్మానడముం 97 ఆచరణ 3, ese వృద్ది 75 విద్యాథి 

వృది 25 పాళ్ళు (ఊరూరా పారశాలలు, జిలా జిలాలో ఇ. = ఆ ఎ 
© య (ఏ (0 అ 

పుట్టుకొస్తున్నా ఆవకాశాలు, ఆర్థిక సహకారాలు అందుతున్నా [పాథమికాంళాలు 

సైతం తెలియని పోన్సుగాడ్యుయేట్లు, డాక్షర్లు తయారు కావడం గమనిస్తూనే ము ణు రు టయ ల 
ఉన్నాంగ దా!) 
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ఈ విధంగా చిలకమర్తి సామాజిక పరిస్థితులను ఆధికేపాత్మ కంగా 

పంచాంగ ఫలితాలలో చొప్పించి మంచి “పేరడీలు సృష్టించాడు. 

యుత (పశ్నులు : 

భారత ౦లో ఆరణ్యపర్యంలో యక్ష _పశ్నల ఘట్టం వస్తుంది. యముడు 

అడిగిన |పశ్నలకు ధర్మరాజు జవాబుఓ స్తాడు. “కలియుగ యక్ష (పశ్నలు" 

పేర చిలకమ ప్రి "పేరడీ రాశాడు ఇక్కడ యక్షుడు, ధర్మరాజు ఉండరు. 

చిక్కయ్య అనే అర్చకుడు అడగ్గా నారాయణస్ప అనే ఇంకో అర్చకుడు 

జవాబులు చెప్తాడు. 

చిక్కయ్య : మగ వాళ్ళలో ఆడ వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళలో మగవాళ్లు ఉన్నారని విన్నాం. 

ఇదెట్టా? 

నారాయణవ్ప : ఉన్నారు ఆడవాళ్ళ మాటలు విని చీటికి మాటికి కయ్యాలకు 

దిగే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళే. తక్కిన ఆడ వాళ్ళ వలె వ్యర్థ [ప్రసంగాలు 

చేయక కలహాలాడక సత్కాలషేవం చేసే ఆడవాళ్ళే మగవాళ్లు. 

చిక్కుయ్య : మగవాడికి మగడెవ్వడు? 

నారా యణప్ప చెప్పినట్టు వినని భార్య, 

చిక,_య్య * ఆడదానికి పెండ్రామెవరు? 

నారాయణప్ప వ ఆ[పయో జకుడై న మగడు 

అని వినోదాత్మకంగా చిలకమర్తి “పేరడి సాగుతుంది. (పుటలు 118.120) 

వ్యాపార (పకటన : 

చిలమర్తి వ్యాపార |పకటనల శైలిని అనుకరించి చూపాడు. సాధార 
ణంగా వ్యాపార ప్రకటనల్లో వస్తువు నాణ్యతను గొప్పగా వర్ణించడం. దానివల్ల 

(ప్రయోజనాలు చెప్పడం; ఒక తేది వరకు కొంచే ధర తగ్గింపు అని 1 పకటిం 

చడం కనిపిస్తాయి ఇవస్నే చిలకమర్తి పీరడిలో సంపూర్ణంగా (పతిఫలించాయి. 

మొదటిరకం దోమలు : ఇవి స 

తున్నాము. చిల్లరగా కొనేవారికి పుట్టి 
C3 చ్చి 

TSP._.17 

టూళ్ళకు ఎగుమతి చేయడానికి పెంచు ల 
ళా 

5 రూ॥లకుః; టోకుగా కొనేవారికి పుట్టి 
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రూ॥ 4, డిసంబరు 15 వ తేది లోపున దరఖాస్తులు పంపిన వారికి రు. 2.8 

అణాలు. మూడు మార్దు అన్నం తిని ఏ పనీ తేక ని దపోవువారి నిద ఆపుటకు 

ఈ దోమలు (శేష్టమైన విరుగుడు పరీక్షలకు (పతి విద్యార్ధి వద్ద ఈ దోమలు 

అరడజను ఉండి తీరాలి ఇవి చదువుకుంటుంటి నిద రానీవు. బీటు తిరుగక 

న్మిదపోయే పోలీసు భటులు వీటిని కొనుకొన్న పక్షంలో వారికే _వమాదంరాదు 
తలవారగట స్నానానికి వెళ్ళదలచిన వితంతువులు తమను వేరే లే పెడివారక్కర 

లేకండా 'పేటిని “పెంచుకోవచ్చు డజనుల లెక్కను పుచ్చుకున్న పక్షమున 
డజను అణాకిసాము కావలసిన వారు ఈ కింద సంతకము చేసినవారికి దర 

ఖాస్తులు పంపాలి రెండు డ జను ఏకంగా కొన్నవారికి మూడింటిని కమీషనుగా 

ఇస్తాము 
దోమ అండు కో, మురికి కుంటల వీధి, 

రుుదపురం. 

జొషధ (పకటనలు : 
తమ మందులు బాగా అమ్ముడు పోయి లాభాలు రావాలని ఆశించే 

డాక్టర్లు లేదా మందుల వ్యాపారులు ఆ మందు గొప్పతనాన్ని హృదయంగమంగా 

వర్ణిస్తూ, ఎంతెంత పెద్దవారు వాడి స్వన్థులయిందీ తెలుపుతూ; తమకెన్ని 
సన్మానాలు జరిగాయో వివరిస్తూ కరవ్మతాలను విడుదల చేయటం గమనిస్తుంటాం. 
ప తికల్టో (పకటించటం చూస్తూంటాం. చిలకమ రి వీటికిపేరడీలు రాశాడు. 

“ఆనేక వృత్తులు చేసి ఏ వృత్తియందు తమ పొట్ట గడవకపోవుట చేత 

తుదకు వై ద్యమారంభించిన ఒక మనుష్యుడు తన మందులను ఈ విధంగా 

పకటించెను. 

“శ్రీ బరోడా మహారాజుగారు, మైసూరు మహారాజుగారు, నేపాళ చక 
వదర్తిగారు, హైదరాబాదు మహారాజుగారు, తిరువాన్నూూూరు నవాబుగారు, జయ 
పురం సుల్తానుగారు నా వద్ద లక్షల కొలది, కోట కొలది విలువగల మందులు 
ఖరీదు చేసి తమ రోగములన్నీ టిని బోగొట్టుకున్ “కలియుగ ధన్వంతరి” అనే 
బిరుదునిచ్చినారు (ఈ విధంగా స్వోత్కర్ష కొనసాగుతుంది ). . వైద్యము 
మా కుటుంబంలో ఇరవై తరముల నుంచి ఉస్నది. “పైగా హస్త విశేషము 
మూది మిక్కిలి మంచిది, (ఈ విధంగా తనను వరిచయం చేసుకుని మందులు 

వివరాలు ఇస్తాడు) 
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జ్యర మూషిక మార్జాలం ౩ ఈ మందు పహిమవత్పరంతముమీది ఓషధులు 

100, మేరు వర్యతము మీద ధాతువులు 32, మానస సరోవరములోని కలువ 

దుంపలు 56, ద్ర్వైపాయ [హవములోని నాచువీశెడు మొదలై న వస్తువులు పడినవి. 
ఈ మందు తయారు చేయుటకు 30 సం॥లు పట్టినది. ఈ మందు ఒక్కసారి 

పున్చుకొన్న మనుష్యునికి మరి ఎన్నడు జ్వరంరాదు. ఇది తులము రు 93.6.0 

(అణా పెసలున్న కాలంలోని (వకటన ఇది) వథ్యము సులభము. అన్నము, 

రాక సమస్తమైన కూరలు, సమస్తమైన పండ్లు, పాలు పెరుగు, ఉప్పు పులుసు, 

పిండి వంటలు మంచినీళ్ళు విసర్జింపవలయు తక్కినవన్నియు పుచ్చుకొన 

వచ్చును. (ఇంకేమి మిగులును తినడానికి?) 

అకాల మరణ జంబాల మారాండము : ఈ మందు పుచ్చుకొన్న వారు 

నూట యేబది యెండ్లు (బతుకుదురు అలాగున |బతికియున్నవారు ఇప్పుడు 

ఆనేకులున్నారు ఇందులో నల్లి నెత్తురు సేరు దోమ మ్మూతము కుంచెడు, 

చేను గుండెకాయలు వదలం, సంజీవీ వేళ్ళు యె తెడు, తలుపు కిరకిర వీశెడు, 

హాంస చేదుకట్లు వది వడినఎ ఇది పుచ్చుకొన్న న్న వారికి చావులేదు. ఇది తులం 

రూ 610 (ఇవేవి దొరకనివి, వనికిరానివి అని వత్యేకించి చెప్పవలసిన వని లేదు. 

పకాలున నవ్వుకోడానికి తప్ప మరెందుకూ ప నికిరావు ) 

ఇలా మరికొన్ని వైద్య |పకటనలుంటాయి. వీటిని నమ్మడం కోసం 

కొంతమంది పెద్దల, బాగుపడిన వారి యోగ్యతా షృతాలు (లేఖలను) కూడ 

జతపరచడం సహజం. ఏ దినష్మతికనో వారవష్మతికనో తిరగేస్తే చాలు- 

ఫలానా మందులు వాడి సంతానం పొందామని, మూతి మీద వెంటుకలు 

పోయాయని [పకటనలుండటం చూడవచ్చు. అతిశయోక్తులతో, పొగడ్తలతో 

ఈ యోగ్య షృతికలు ఉంటాయి... అజీర్ణము వల్ల ఒక్క. మెతుతైన తినలేక 

చిక్కి శల్యమై కండ్లలో పాణములు పెట్టుకుని ఉన్నవాడు మా మందు మూడు 

పూటలు 'సేవించగానే ఎక్క_డలేని ఆకలి పుట్టుకుని వచ్చి, ఇప్పుడు వూటకు 

మూడు సేర్ల బియ్యపు అన్నం తినుచున్నాడు ... ఆదివరకు పూచిక పుల్ల ఎత్త 
లేనివాడు ఈ మధ్య గడ్డపార వంచి మూడు ముక్కలు చేసినాడు... ఇదె 

భూలోక పారిజాతము, రోగుల పాలిట కామధేనువు. 

ఇట్లు తమ విధేయుడు 
తంటికొండ పుల్రైశ్వారరావు 
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ఇంకొక యోగ్యతా పతిక గమనిద్దాం. 

థిషగ్మణీ, మీరు పంపిన విరేచన మరమే కను పేరుగల భేదీ వజ 

కవాట మందినది ఈ మందుతో విరేచనము కట్టుట అటుండగా మేము ఓక కుండ 

నిండ నీళ్ళు పోసి దానికి చిల్రిపొడిచి మీ మాత కుండలో వేయగా చిల్రివెంబడి 

నీరు కారుడు కట్టిపోయింది ఇక విరేచనములు కట్టుట ఏమి ఆశ్చర్యము? 

మీరు పెట్టిన ఖరీదుకంటె నూరు రెబ్రైక్కువ ఖరీదు ఇచ్చినను మీ ఈ బుణము 
తీరదు. 

ఇట్టు మీ ఆ ప్రమి తుడు 

కూచిపూడి కోనప్ప సిద్దేశ్వరరాపు 

దుమ్ముగూడెం. 

మనిషి వేసుకునే మాతను చిల్రికుండకు వేశామని చెప్పడం హాస్యాన్ని, 

హేళనను తారస్థాయికి తీసుకుని పోవడమే. 

గోసాయి చిట్కాలు : 

ఆయుర్వేదం పుస్తకాల్లో వివిధ రోగాలకు చిట్కా. లుంటాయి. అవి 

ఒక్కో-సారి ఇంటితో సొంతంగా చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి. అట్టాగే 

ఆ మందులను ఫార్మసీ నుండి పోస్టు ద్వారా తెప్పించుకోవచ్చు ఏయే వ్యాధులకు 

ఏ యే నివారణోపాయాలో గమనిద్దాం. (పుట స 317) 

చిడుముకు చిట్కా వ చిడుము రోగమునకు ఇటువంటి జొషధము 

లోకములో లేదు పూర్వము భేతాళునకు శరీరము నందు జిల పుట్టినప్పుడు 

ధన్వంతరి ఈ చిట్కానే (పయోగించెను ధన్వంతరి చరకునకు, చరకుడు 
శుశుతునకు, శుశుతుడు వాగ్భటునకును, అతడు మా యోగికిని కమముగా 

నుపదేశించిన చిట్కా ఇదియే దీనికి పత్యము _ సిగ్గు విడుచుట సభలోనైనా 

సందేహింపక గోకుట దీనికుపశాంతి కాని పక్షమున అనగా ఆది తామర కింద 

తేలిన పక్షమున..... హంసపాదు కాగితంతో శాంతి చేసుకొనవచ్చును. 

ప క పెద్దతాటి నాశయింవవలెను. గచ్చు గోడలు జొ త్రిగా 

నికిరావు. 

ఇట్ల 
కోతల కోనయ్య 
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మెలగజ్జి మూలయ్యిగాడి పై విలాసము చిత్తగించి కోతల జంగయ్య 

గాది కుమారుడు కోన యః ఫ్రా దా ఇప్పి న. జూ దురదలూరు (హోము) - 

గోకవరం. 

ఈ మందు వాడిన ఒకడు _పశంసిస్తూ ఇలా లేఖ రాళాడటి: 

మహారాజశ్రీ కోతల కోనయ్యగారి దివ్యపాడారవింద సన్నిధికి _ మీరు 

[వకటించిన దివ్యాషధమును గూర్చి నేను చదువుకొని సంతోషించి దానిని 

(పయోగించి చూచితిని. నా శరీరము మీద చిడుము గాని తామర గాని లేని 
స్టలము ఒక అంగుళమైనా లేదు . సాధారణముగా గోళ్ళు తీయుంచుకొను 

నలవాటు నాకు లేనందున నా గోళ్ళన్నియు పారల వలె పదునై పొడుగుగా 

నున్నవి మీ జాషభమును గురించి చదువగానే నేను సలసలలాడునట్టు నీళ్ళు 

కాపించి యధావిధిగా మీరు చెప్పినట్టు చేసితిని ఆహాహా! ఆ సౌఖ్య “మేవని 
చెప్పుదును. |బహ్మానందమనగా అదియే |బహ్మానందము. కాని స్నానమైన 

తరువాత రక్తము కాలువలు కట్టినది శదిరమంతట భగ్గున మంట బయలు 

దేరినది ఈ మంట లేకుండా మీరేమైనా సాధనము నాలోచించిన పక్షమున మీ 
మందువంటి మందు లేదు, కాబట్టి మా యందన్నుగహించి తక్కిన గోసాయి 

చిట్కాలు కూడా |పకటింవవలెనని కొరుచున్నాను. 

చి తగించవలెను 

గెది తామర కిచ్చయ్య 

బరుకులషాలెం. 

మరో చిట్కా గమనిద్దాం : 

నల్లుల నాశని ; ఈ మందు కూడ సకల జనులకు అత్యవనర మే (నల్లుల 

నాశని) మతు. ణమారి అని మెమొక ఆరఖు (Tonic) తయారు చేసితిమి. 

మంచము మీద నున్న పతి నలిని వట్టుకుని దాని నోరు పగల తీసి సూది 

మొనతో ఆరఖు రెండు చుక్కలు దాని నోటిలో చేసిన ఎడల ఆది తక్షణమే 

చచ్చిపోవును. చావకపోయిన ఎడల ఒక చుక్క. అయిన ఖర్చు పెట్టకుండా మా 

మందు మాకు పంపిస్తే బుడ్డి ఖరీదు ఎనిమిదణాలు తిరిగి మికిచ్చి వేయుదుము. 
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ఈ బుడ్డి పోస్టులో వచ్చునపుడు మందు (2 * ఏ, బుడ్డి వగిఫిఫోయినను 
నష్టము మీరే ఇచ్చుకొ నవలెను, 

ఇయు 
3 

కోతల కోనయ్య, 

దురదలూరు; గోకవరం (పోస్టు 

తామరాడ (కాలూకా. 

పుస్తక (పకటనలు : 

తమ [గ ౦థాలను కొనేలా, చదివేలా ఆకర్షణీయమైన ఇ లిలో (వకటనలు 

చేయడం రచయితలకు, |పచురణక ర్రలకు అలవాటు. విషయం గొప్పతనం, 

రచయిత గొప్పతనం పేర్కొంటూ ఆ గంథముపై విద్వాంసుల అభిపాయ 

ములు పొందుపరుస్తూ |వకటనలు విడుదల చేసారు పుస్తకాల 'కేటలాగుల్లోను 

(గంథాల చివరి అట్టమీదను ఈ (ప్రకటనలు ఉంటాయి. (పుటలు 263.266 ) 

చూడుడు చూడుడు 

చదువుడు చదువుడు 

ఈ పుస్తకము కొనని వారి డబ్బు వ్యర్థము చదువని వాది బతుకు 

వృథా. విననివారి చెవులు దొప్పలుగాని చెవులు కావు. 

వెళ్లి పప్పియము వ ఇది 93 ఆళ్వాసముల మహ్మాపబంధము. ఇందలి 

కథానాయకుడగు వెణ్ణి పప్పగార్కి. పోలేరుదేవి మీద మోహము గలిగినపుడు 

వర్ణింపబడిన శృంగార రసము రుచి వారంతటి వారె కాని సామాన్యులు (గహింప 
జాలరు ఈ శృంగార రసము చదివిన వారికి పిచ్చి ఎత్తక మానదు. ఇందలి 

జాలి రసము విన్నవారు ఇంటివారి మీదను పొరుగువారి మీదను వడి గోలుగోలున 

వీడవగలరు. వీర రసము యొక. వర్ణన చదివెనపుడు మనుష్యు లావేశము గల 

వారై శతువులెవరు కనిపించనపుడు ఇంటివారిమైవడి మర్టింతురు. ఇది (పతి 

గృహమందుండదగిన పుస్తకము శైలి మిక్కిలి సులభమై, మృదువై, లలితమై, 

సరసమై, [(శావ్యమై, గంభీర మై, ఫీకరమై, భయంకర మై యుండును. ఇది 

(వస్తుతము యక్షిణీము దాక్షరకాలలో ముుదణమగుచున్నది. రాక్షస సం॥ అషాడ 

ద అమావాస్య కొత్త మంగళవారము లోపున కొనడలచిన వారికి దీని ఖరీదు 
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6 పైసలు ఈ సొమ్ము మని ఆర్జరుగా “ంపించవచ్చును. ఆ తారీఖు దాటిన 

తరువాత కొనదలచిన వారికి ఖరీదు రు 9.4.0 

ఈ (గంధము రచించిన మవహాోకివిగాకు వక్కి_రింతల వెంగళప్ప గారు. 

ఈయన మహాక వీశ్యరుడు, సార్యభౌమశిఖావణి చ కవ రి. ఈయన నిమిషము 

నకు 732 పద్యముల చొ॥న ఆశుధారా క వితంము చెప్పగల మహాసమర్హులు. 

మహామహోపాధ్యాయ కొంకనక్క గురులింగళకాన్త్రి గారిట్టు రాసీనారుః 

మీ వెజ్టిపప్పేయమును నను సమ్మగముగా జూచితిని కాళిదాస భవభూతి మాఘ 

మయూర వ్యాస వాల్మీకుల క వితముల కంటె ఇందలి కవిత్వము వేయి 

రెట్టధికంగా బాగున్నది గారెముక్కల వలె ఇందలి పద్యములు ఎంతో రుచిగా 
ఉన్నాయి. దీనికి అల్పపు పచ్చడివలె చిన్న వ్యాఖ్యానమును (గంథక ర్రగారు 

రచించియున్నందున సర్వజన (గాహ్యమైయున్నది. 

ఎమ్.ఎ డి. బిఏ డి, ఎస్ ఏడి, పి.ఏ.డి, మొ! గొప్ప పరీక్షల నిచ్చి 

ఉద్యోగము చేయుచున్న నీరసాల సీలాచలం గారిట్లు ఆధి పాయపడిరిః 

వెంగళప్పగారు దయతో వంపిన వెజ్టివప్పీయమును వందనవూర్యక ముగ 

నందుకొంటిని ఈ (గంధక ర్ర గారు మన పూర్వుల వలె అఆవకతదక 

[పబంధములు, పుక్కిటి పురాణములు [వాయక వెణ్టిపప్పగారి చర్మితమును 

రనవంతముగ రాసి ఈ దేశమునకు పరదేశమునకు కూడా మహోవకారము 

చేసినారు గనుక దేశస్థులు సర దేశస్థులు ఈ లోకమువారు పరలోకము వారు 

కూడా వారి యెడల కృతజ్ఞులె ఉండవలెను ఇంకను నిట్టి ఆభ్మిపాయములు 

లక్షలకొలది యున్నవి. కాని గందవి స్తరభీతినే | పకటింవబడ లేదు మ్మైగంథము 

కావలసినవారు ఈ [కింది ఇడసుకు [వాయ వలెను 

మేనేజరు, 

చామలమ్మ షం, 

దయ్యాల పేట, (పేతపురం 

(263 - 66) 
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తోకచుక్కలు - 

తోక చుక్కలు కనిపించడం అరిష్టదాయకం అని ఓ నమ్మకం. నాయకులు 

చనిపోవడమో కరువు కాటకాలు రావడమో సంభవిస్తాయని చెప్తుంటారు ఆధుని 

కులు దీనిని కొట్టివేయడం కూడ గమనిస్తాం 

అరుదుగా మిను చప్పరంబున 

చొప్పు తెలియని వింత పొడమగ 

చన్న కాలపు చిన్న బుద్దులు 

చెదిరి యెంచి కీడుగా 

తెగులు కిరవని కతల పన్నుచు 

దిగులు జెందు టదేటి కార్యము 

తలతు నేనిది సంఘ సంస్కర 

౬ పయాణ పతాకగాన్1 

అని గురజాడ భావించడం అందరికీ తెలిసిందే తోకచుక్క_వల్ణి కలిగిన ఆద్భు 

తాలు అని చిలకమర్తి కొన్ని వివరించాడు, 

ఆపయోజకులై న "పెండ్రికొడుకులు గూడ 1116 రూ॥!లు వరదక్షిణ 

అడుగుట, ఓటర్జుగా నుండదగినవారి పేర్లు జాబితాలలో లోపించుట, ఏవిధముగ 

కీటర్లు కాగూడని వారి "పేర్ల వాటిలో నగువడుట, నాలుగేండ్ల (కిందట చచ్చి 

పోయినవారు కొత్తగా ఈ సం॥ము ఓటర్లగుట బహిరంగంగా కలహము 

లాడుకొని పాదరక్ష |పయోగములు చేసుకొన్న వారు ఆప్యాయముగా నొకరి 

నొకరు కౌగిలించుకుని [పాణ స్నేపొతులగుట ఈ విచ్శితములు పొడగట్టుటకు 

కారణములేమని యడుగగా అనేకులనేక విధముల చెప్పినారు ముహూర్తములు 

పెట్టుటలో అసమాన వండిత శిఖామణి అయిన భాస్కర సిద్దాంతి భట్రాచారు ల 

వారు ఆయన దగ్గరనున్న వంవాంగపు కట్టలన్ని యు తిరుగవేసి బోర్హవేసి పెకి 

(కిందికి యెగాదిగా జూచి వేళ్టు మడిచి లెక్క పెట్టి నోరు మెదిపి కొంచెమాలోచించి 

ఈ (కింది కారణము సెలవిచ్చినారు. తోకచుక్క ఈ సం॥ మున్సిపల్ ఆఫీసుల 

మీదుగా వెళ్ళినది. ఓటర్ల జాబితాలు ఓట్లు వసే పెట్టలు తోకచుక్క యొక్క 

1 గురశాడ రచనలు కవితల సంపుటి (ముత్యాల సరాలు) పుట _ 4. 
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తోక చివరిలో వడినవి కనబడకపోయిన ఓలుర్హ చేర్దు తోకనంటుకొని పోయినవి 

తోకచుక్క యొక్క తల &ఓటర్హ ( పేరు కంకుల మీదుగా పోయి, ఆకు_డి 

నుండి అయిమూలగా దిరగి 'కొంత సేపు రోడ్డుమీద [(పయాణించి పోయినది. 

అందుచేత విడ్రూరములు కలిగినవి. (పుటలు 161 - 162). 

ఈ విధంగా చిలకమదరి తోకచుక్క. ఫలితాల పేరుతో నవ్విస్తూనే 

మున్సిపలు అఫీసులలోనుండే ఆనిసీతిని అధి షేపిస్తున్నాడు. 

కీలునామా : 

ఏలునామాలకు ఒక |పత్యేకమైన శైలి ఉంటుంది. ఆందులో తన 

ఆస్తిపాస్తులు ఎవరెవరికి ఎంతెంత చెందాలో వివరిస్తూ తాను సంవూర్ణారో 

గ్యంతో ఇష్టవూంర్తిగా రాస్తున్నానని స్పష్టం చేయాలి సాకులుండాలి. వీలు 

నామాకు కావలసినది ఆస్తి. ఆస్తి ఉన్నవాడే వీలునామా రాయించగలడు. 

ఏ ఆస్తిపాస్తులు లేనివానికి వీలునామాతో, రాతకోతలతో పనిలేదు. 

ఒక సన్యాసి తనకున్న స్వల్పమైన ఆస్తి _ అవి ఒక కమండలం, ఒక 

కృష్ణాజినం, రెండు సాల్మగామాలు మొ॥ పీలునామా రాయించాడట వీలునామా 

శైలికి చిలకమర్తి చేసిన ఈ పేరడీ గమనిద్దాం. (పుటలు 163- 165) 

శీ మతకలలోక పూజితుడగు విశే్మశరస్యామి వారికి నిలయమైన 

శ్రీ రాశీ నగరమున వర్తమాన వ్యవహారిక చం దమానమున |పభవనామ సం॥ర 
[కావణ శుద్ద దశమీ శనివారంనాడు పగలు మూడు జాములు దిరిగిన తరువాత 

నాలుగవ వాయు యొక్క (పథమభాగమున భూవమాాకాశంబులు, సూర్య 

చందులు, సమస్త దేవతలు సాౌకులుగ వేదాంత 'తీర్చలని లోకమందు 

వ్యవహరింపబడుచు అరువది మూడు సం॥|ల వదకొండు మాస ముల ఇరువై ఆరు 

దీనుల వయస్సుగల నేను ఈ మరణకాననము వ్రాయుచున్నాను నా అనంతర 

మందు నా యావదాస్తి ఇ [కింద నేర్చాటు చేసిన [వకౌరము పం ంపకము జరుగవల 

యును నేను జీవించి యుంటినా, నా యాస్తి పంపకము యీ మరణశాసనము 
[పకారము జరుగక, నా స్వా దీవములోనే యుండవలయును. సాల్యగామాల 

రెండింటిలో చిన్నది ee నందు నా మూడవ మేనత్త యొక్క సవతి 
కుమారుడైన నారాయణశళర్మకు మేనల్లుడైన గోవిందశర్మ యొక్క. రెండవ 
యల్లుని కమ్ముడు కేశభట్టునకు చెందవలయును. (ఇక) పెద్దది, ఈ ఆ్యశమమందు 
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నా [ప్రియ శిష్కుడు శోంకరానందునకు చెందవ౭ యునేకాని మరెవ్యరికిని చంద 

గూడదు 

నాకు చిరకాలము నుండి చల్లని నీరు దాహము తీర్చుచున్నట్టిదియు, 

నాహస్తమున కలంకార మైనట్టిదియు, మూడుసారులు నా చేతిలో నుండి నేల 

బడినను పగిలిపోక యుండినదియునగు మట్టి కమండలము, కొత్తగా నావలన 

ఉపదేశము పొందిన బాలభారతికి వెందవలయును. కృష్ణాజినము, గయలో 

నేనున్న కాలమున నా శరీరములో మిక్కిలి జబ్బుచేయగా మందులిప్పించి, 

సకలోవచారములు చెసిన వామనళర్మ కీయవలయును. నేను సిద్దిపాందిన 

యనంతరమున నా కశేబరమును నాలుగు కుండలు గట్టి వడవ మీద గంగా 

(పవాహము యొక్క మధ్యకు తీసుకొనిపోయి అక్కడ ఏటిలో ముంచి వదిలి 

వేయవలెను. 

ఇట్లు నా ఇష్టవకారము నా యాస్తి వారు పంచి పెక్టిక పోయినను 

వారందరు దేవాలయము లేని యూరిలో నున్న బారు, రజస్తూలయైన పిదవ 

కూతురికి వివాహము చేసిన వారు, గోమాయువు నిందించినవారు, పాండురోగిని 

జూచినవారు పోయిన నరకమునకు పోదురు ఇది నా సమ్మతిని [వాయించిన 

మరణకాసనము 

వేదాంత తీర్థస్వామివారు 

ఆర్థీలు : 
కార్యాల యాలకు అభ్యర్థనలు పంపుకొనే శైలికి చిలకమదర్రి మంచి 

'పేరడీచేసి చూపించాడు. బతుకున్నవారు కాకుండా చనిపోయినవారు మున్సిపల్ 
ఆధికారులకు శ్మశానంలో తమ సౌకర్యాలనిమి త్రం అదీ 'పెట్టుకొన్నార నడం 

చిలకమర్తిలోని హాస్యకిలానికి నిదర్శనము , పుట 431) 

మ॥ రా॥ రా॥ శ్రీ విష్టువర్ణనపురము మునిసిపల్ అధికారుల దివ్య సుఖ 

మునకు. 

విష్ణువర్హనపురమందు కొంతకాలము కాపురముండి అక్కడనే చచ్చిపోయి 

(పస్తుతము పేతృదెవతలమైయున్న సమస్త వర్లములవారియొక్కయు మహ 
జర స్థ విన్నపము, 
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మాలో శ్రీ పురుషుల మందరము ఈ మహజరర్టీలో (వాలు చేయుచు 

న్నాము మాలో మైగర్దు కూడా కొందరున్నందున వారి పక్షమున మాలో 

పెద్దలమయిన వారందరం స సంరక్షకుల గా నుండి ఈ అర్జీలో (వాలు చేయు 

చున్నాము. 

మేము చనిపోయినప్పుడు మమ్ము మోసుకునివచ్చినవారును, మా వెంట 

వచ్చినవారును ఇసుక తిప్పలలో ఎండకాలములో నెత్తిమాడుచు ఎండలో, వాన 

కాలంలో హోరున కురుముచున్న వానలో నిలచియుండవలయును. (బతికి 

యున్న (వపజలు ఎన్నివిధముల మొరలు సపెట్టుకొన్నను నాలుగు పందిళ్ళు 

శ్మశానంలో వేయించలేకపోయినారు “దూషణ భూషణ తిరస్కారంబులు 

దేహంబునకుగాని పరమాత్మకు గావు” అను సిద్దాంతము నమ్మిన వేదాంతులా 

మీరూ? లేక బుద్ది గడ్డితిని మిమ్ము అధికారములోనికి తీసుకొనివచ్చినందుకు 

(పజలీ విధముగా కష్ట ములనుభవించవలసీనదే? యను సిద్హాంతములో చేరిన 

వారా? . సదుపౌయము( (లు) చశేయలేని మీరు ఎందు ప్రభతతము వహించవలను? 

కుర్చిలలంకరించుటకా? కుర్చీలను నల్పులాశయించియున్నవి మీరును ఆశ 

యించియున్నారు. బేడ మేమి? ఈ ఆర్జీదారులలో మీ బంధువులనేకులున్నారు. 

మా ఆర్డీ (ప్రకారము వెంటనే శ్మకానభూములలో మంచి పందిళ్ళు వేయిం 

చిరాసకే, అట్ల  వేయించక పోతే ఆ పక్షమున మేమందరము గోతులలోనుండి; 

కాష్ట్రములలోనుండి, నదులలోనుండి, నరకమునుండి, స్వర్గమునుండి ఒక. 

"పెట్టున వేలకొలది దండెత్తి మీ పట్టణము ముట్టడి చేసి ఈ వని మీచేత చేయించె 

జు జాగ త్త! 

చచ్చిపోయి మీ కంటి కగువడుటకు వీలు లేక [పజల కే యువకారములు 

చేయలేక మెమె యవస్థలో ఊన్నామో (బతికి అధికారములోనుండి చిన్న ఉపకా 

రము చేయటేక మీరును ఆ యవస్టలో నున్నారు. 

ఒకసారి శ్మశాన భూములలోకి షికారుగా వగలు 10 గంటలప్పుడు 

గొడుగు, జోడు లేకుండా దయజేసి, అక్కడి జనులుపడు యవస్థ స్వయంగా 

తాము తెలుసుకుని పందిళ్ళువేయుటకై యుష్మకమింతురని పార్థించుచున్నాము. 
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ఇట్లు 
ఇసుక తిప్పనివాసులు, పితృ దేవతలు 

రాక్షననామ సం॥, వూర్వాపాడ మాస 
సవ్రమీ శనివారము 

విష్ణువర్థనపురం మాకాం 

ఇనుకతిపవ్ప రెల్లుదిబ్బల (పోను) 

ఎన్నికల విజ పులు : 
జా 

ఎన్నికల్లో తమకే ఓటు వేయవలసినదిగా అర్ధిన్తూ అభ్యర్థులు కరపష్మతాలు 

పంచడం అందరికి తెలిసిందే. అందులో తామెమేమి చేసింది, ఇకముందు చేయ 

బోతుంది వివరిస్తారు అది చదివిన ఓటరు అతనికేఓటు వేసేలా ఆకట్టుకొనే 
విధంగా ఉంటుంది కరపష్యతం 

మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ పదవికి పోటీచేస్తున్న ఒక అభ్యర్ధి విజ్ఞప్తి ఇలా 

ఉందని చిలకమర్తిగారు పేరడీ చేసి చూపించాడు (పుటలు 157 _ 160) : 

నన్ను హీ వార్డుకు కౌన్సిలర్ గా ఏర్పుర్చుకున్న పక్షమున ఈ ఎలకను 

సమయంలోనే తప్ప మరెన్నడు మీ వార్డులోకి రాను అని ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నాను 

మీ ఇండ్రలో నుండి మురికి సీరు ఎన్నిసార్డు వీధిలోనికి వచ్చినను మీకు (పాసి 

క్యూషను అన్న మాట లేకుండా చేసెదను. మీ రెప్పుడైనా మున్నిఫల్ స్టలము 

కలుపుకోవలసిన ఆవసరము వచ్చినప్పుడు నేను మీ వక్షముననే ఉండి, రాతికి 

ర్మాతి ఆ స్థలము మీకు కలిపి గోడ కట్టించి మీతో కలిసి “ఈ గోడ వీరిదే. 

25 సం॥ల నుండి నేనెరుగుదును” ఆని గట్టిగా వాదము వేతును 

కాంటటాక్ట ర్లు రోడ్డుమీద ఎంత వనికిమాలిన కంకర తెచ్చిపోసినా అది 

మొదటి రకం కంకరని వాదించి చెల్లునట్టు చేసెదను రోడ్డువే యుట కెంతకాల 

మాలస్యమైనను అతనికే వధమయిన ఇబ్బంది రాసీయను . . నేను చేసిన ఉపకార 

ములకు ఓటర్లు కం టాక్టర్లుగాని తక్కిన వార్డులలోనుండి జనులుగాని సంతోషించి 

నాకు ఇటుక, సున్నం తక రొక్క_ము బహుమానములుగా నియ్యడలచిన వజాన 

కొందరు అవకత వక కౌన్సిలర్థవలె “నాకు లంచమిస్తావా? నేను లంచము పుచ్చు 

కుంటావా?” అని బడాయి మాటలు చెప్పక, తెగసీలగక ఓటర్ల మనసులకు 
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సంతోషము కలిగించుటకై వారు తెచ్చిన బహుమానమును శిరసావహించి నేను 

పుచ్చుకొందును యా 

ఆ పక్షము వారెవరయినను కౌన్సిలరుగా వచ్చిన పక్షమున మీ కర్మము 

కాలినదన్నమా టి ఏమనగా, వీధులు శుభంగా నుండవలెనని పిచ్చి వారలవలె 

'కేక వేయుచు (పతిదినము వార్డులలో రెండు మూడుసార్లు తిరగి మీ తూముఅలో 

నుండి ఒక. నీళ్ళ చుక_యెనా వీధులలోకి రానీయరు, ఒక్క జానెడు స్థలము 

కలుపుకొనుటకు వీలులేదు, ఒక్క. ఆరుగు పెంచుటకు వీలులేదు. 

కాబట్టి పై సంగ తులన్ని మీ మనస్సులో చక్కగా ఆలోచించుకుని 

మనుషుల కుపకారమును చేయుటకు కంకణము కట్టుకున్న మా పక్షము వారినే 

నమ్ముకొని నాకు మీ ఓట్లు ఇయ్యవలసినదని ఇందుమూలంగా మరీ మరీ కోరు 

చున్నాను. 

1937 సం॥ మార్చి నెల 33వ తేది చిత్తగించవలెను. 

రాహువారం. భగ్గేశ్యరం ఇట్టు తమ విధేయుడు 

జంబు కేశ్వురరావు, 

పరీకపష్మతాలు 3 

విద్యారుల వరీకా హకతాలకు ఒక (పత్యేక మైన రూవకల్పన ఉంటుంది. 
ఇ శ 

విశ్వవిద్యాలయం పేరు, పరిక్షలకు కేటాయించిన సమయం, మార్కులు, 

విషయం, ఎన్ని |పశ్నలకు సమాధానాలు ఎంతలో రాయాలి మొదలైన 

వివరాలు పరీక ప్మతాల్లో మొదట సూచించడం సంపదాయం. చిలకమర్తి 

లక్ష్మీనరసింహం పంతులు పరీక్షష్యతాల పద్దతిని వినోదాత్మకంగా అనుస 

రించాడు, 

ఆకాశ విశ్వవిద్యాలయం : ఇం్యదవారము, ౩౨౯వ డికంబరు 19763 

సంవత్సరము కాలము అసురసంధ్య వేళ గం! 7.న్ని॥ మొదలు 7.5ని॥ వణకు 
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విషయం = గణితము : 

క్షే చెన్నపట్టణము గొల్లవాడొకడు ఇంటింటికి ఆవును దూడను తీసుకుని 

వచ్చి పాలు పిదకదలచి పాలు చేపుదల నిమి త్రము (పతి ఇంటివద్ద దూడను 

ఒకసారి తల్లితో కలిపి వెంటనే యీవల కిడ్చుచు వచ్చును. ఆత డా విధముగా 

(పతిదినము 12 ఇళ్ళకూ పాలిచ్చుచూ వచ్చును. (ఎ ఒకొ్క_క)_ ఇంటివద్ద 

నొక్క చుక్క. పాలు దూడ (తాగిన పక్షమున వారమున కెన్ని చుక్కల పాలు 

దూడ |తాగును? (బి) నూరు చుక్కలు ఒక గిద్దెడుగా లెక్క చూచుకొన్న 

పక్షమున దూడ కడుపులో సోలెడు పాలు పడునప్పటి కెంతకాలము పట్టుతుంది? 

2. రాజమహేందవరములో గోదావరి ఒడ్డున వేసిన గట్టుమీది మెట్ట 

మీదుగా గోదావరిలోనికి డెబ్బది సంవత్సరముల ముసలమ్మ దిగితే కాలుజారిన 
పక్షమున ఎన్ని పిల్చిమంతములు వేసిన నీళ్ళలో పడును? 

ఈ విధముగా ఎనిమిది లెక్కల |పశ్నలు (రాసాడు కొనసాగుతాయి, 

మచ్చుకివి చాలు ఈ (పశ్నషతంలో అధిషేసం, హేళన లాంటివేమీ లేవు. 
కేవలం వినోదాత్మకంగా చమత్కారపూరితంగా పరీక్ష పష్యతాల రీతిని అనుక 

రించడమే కనిపిస్తుంది పశ్నష్మతం చివర _పశ్నలలో నొకటియైన [వాయక 

యూరికేకూర్చున్న కొందరు పరీక్షల్లో కృతార్జు లగుదురు. (వాసి నవారు తప్పి 

పోవుదురు అని కూడా రాయడం శ్రీ చిలకమ_ర్రి చూపిన “కొసమెరుపు ”” 



80. ఇవికూడా శురడీలే 

శైలి అనేది సూలంగా రెండు రకాలు. ఒకటి రచయిత అభిరుచికీ 
అలవాటుకూ సంబంధించింది. రెండవది ఒక పద్దతికి చెందింది. ఒక వ్యక్తి/ 

రచయిత అభినందన సందేశం పంపినా | పేమలేఖ రాసినా పీరిక రాసినా సమీక్ష 

చేసినా మరేదిచెసినా దానిలో అతని మనః పవృ త్తి, ఆత్మీయత (personality) 

శై లిగత లక్షణాలు కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి ఇది ఒక రకం, వ్యక్తిని ఆళ 

యించుకొని తయారైన శైలి. ఒక బుణపష్యతం రాసిరా, ష్మతికలో వార్తరాసినా, 

కార్యాలయ వ్యవహారాలు నిరంహించినా, బహిరంగ వేలం [ప్రకటనలు చేసినా, 

పరీక్షపతం తయారుచేసినా దానికోసం (వత్యేకంగా అంతకుముందే తయారయి 

ఉన్న మూసనే ఎవరై నా అనుసరించాలి. అంతేకాని, వ్యకి తన సహజ ధోరణిలో 

వ్యవహరించడానికి వీలులేదు ఇది పద్దతిని ఆశ్రయించిన శైలి తెలుగు 

రచయితలు రెండు తీరులుగాను పేరడీలు సృష్టించారు 

శ్రీరమణ సంకలనం చేసిన “శ్రీరమణ పేరడీలు” లోనివన్నీ వ్యక్యాశయ 

శైలికి తార్మాణాలే. శ్రీరమణ సు పసిద్ద రచయితల శైలీ విన్యాసాలను అను 

కరించి (పతిభావంతంగా (పదర్శించాడు ఒకే విషయాన్ని వివిధ రచయితలు 

ఎలా వర్ణస్తారో వారిలోకి పరకాయ (ప్రవేళం చేసి వర్థించడమనేది శ్రీరమణతానే 
ఆరంభమైంది మందడి తిలక్, చందు సుబ్బారావు పభృతులందరికీ శ్రీరమణే 

గుర్ముపాయుడయ్యాడు 

రె లులో ఆలోదిస్తూ జా (ప్రయాణికుని విశ్వనాథ, సంజీవదేవ్, 

బుచ్చిబాబు, రావిశాస్త్రి, పురాణం సీత, కొడవటిగంటి, వాకాటి పాండురంగా 

రావు, లత, యద్దనపూడి వరించేతీరును శ్రీరమణ అక్షరబద్దం చేశాడు అలాగే 
ఒక భవనాన్ని వర్ణించడం, "నెమలిపై కవిత్వం చెప్పడం, “పరకలు రాయడం, 

అనువాద నవలల “తిరుతెన్నులను వరించడం, _పేమలేఖలు రాయడం, చిత 

సమీక్షలు చేయడం మొ॥ వాటిని వివిధ రచయితల గళాల రూపంలో శ్రీరమణ 
వినిపించాడు. దీనివల్ల విమర్శకులకు భిన్న భిన్న శైలులను తులనాత్మొకంగా 
పరిశీలించుకోవడం సుకరవువుతుంది. 
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శ్రీరమణ తన (గంథంలో (పదర్శించిన కొన్ని వ్యక్యాశయ పేరడీలను 

చూద్దాం. 

(పేమలేఖలు : 
గేయాన్ని కావ్య సారస్యతం సరసన కూర్చో బెట్టిన (పతిభాశాలి 

డా॥ సి, నారాయణ రెడ్డి ఆంత్య|పాసలు, శబ్ద చమత్కారాలు అలవోకగా 

ఆయన మాటల్లో ప్రవహిస్తాయి. ఆయన “పేమలేఖ” రాస్తే మ్మాతం అవి దొర్త 

కుండా ఎలా ఉండగలవు? స్త 

మధుర రైక ధారావాహిానీ 

నమస్తే! నమస్తే! [పియసఖీ! 
నేనే నేనే నారాయణ రెడ్డిని 

కవిని, రవిని, నినుకోరె _పియుణ్ణి 

సీ చూపులు వలపు సేతువులు 

సీ రూపులు రామప్ప శిల్పాలు 

అక్షర వసంత రాయల్ని నేను 

సీతో లకుమను చూచాను 

మన ఇరువురి అనుబంధం 

కావాలి నవనవ్య పణయ [వబంధం 

మరో హరివిల్లు సృజించాను 
విపంచిగా స ప్తవర్దాలు వలికించాను 

నారి లేని వెలితి వేధించు నను 
వెలదీ! హారి వింటి నారి ఏవే (పుట 133) 

ఇలా నారాయణరెడ్డి కలం సాగుతుందనడంలో ఆశ్చర-పొవలసిన వనేమీలేదు. 

సినారె తరచుగా “ఉపయోగించే పదబంధాలను శ్రీరమణ వాడుతూ "పేరడీ 

చేశాడు. 

“ముళ్ళపూడి రమణ సాహిత్యం అంతా ఒక ఎత్తు _ బుడుగు ఒక్కటే 

రెండెత్తులు' ఆన్నాడు ఎమ్వీయల్. ఆ చిచ్చుల పిడుగు బుడుగు సీగాన పెసూ 

నాంబులుకు _పేమలేఖ ఎందుకు రాయకూడదు? 

ఇది లౌలెటరు రాస్తున్నానన్నమాట బాబాయి ఇచ్చిరా అంటే 2 జెళ్ళ 

సీతకి ఇచ్చానే ఆలాంటిదన్న మాట. బాబాయికి కూడా కొంచెం రాయడం వచ్చు 

నుకో. నేను వచ్చినంత కాదనుకో. 
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సీ కనలేం రాదు కదా! నీకు బాహరావటం కోసం కుంచెం కుంచెం 

రాసాను. లేకపోతే బోలెడు ఇంకా చాలా రాసేయగలను. 

ఆంమ వమీరాయదు. అంమకి పాపం గుడింతాలు కూడా రావు. అందుకని 

రోజూ నాన్న తలకి బొబ్బర్నూనె రాస్తుంది. నేను వద్దన్నా “ఊవూ వినదు. 

“పెంవేటు” చెప్పి అయినా రాస్తుంది. పావం చదువు రాదుకదా, ఆందుకని నేను 

వూరుకుంటాను, 

బాబాయి కాయితాల మీద రానాడనుకో! నేను పలకమీద గుండంగా 

రాయాలిట _పేమంటా అచ్చంగా యిచ్చెయ్యడంట ఒరొరిగా కాదు నియొంగా 

అన్నమాట.” (పుట 143) 

ఇహ పెవేటు మాష్టరు వచ్చిన పలక ఉండదన్న మాట అని చిచ్చుల 

పిడుగు బుడుగు పలక రెండువైపులా నిండిపోయిందోచ్ అని కిసుక్కున 

నవ్వేయవచ్చు 

అభినందన : 

ఎవరికైనా ని సందర్భంలోనైనా సన్మానం జరుగుతున్నపుడు ఆ వ్యక్తిని 

అభినందించడం, నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పడం మర్యాద. అతను వంద 

తప్పులు చేసి వుండవచ్చుగాక! కాని వాటిని అభినందన సమయంలో (పస్తా 
వించకపోవడం జొచిత్యం. 

అభినందన సమావేశంలో (పసంగించడమైనా, అభినందన సందేశం 

పంపడంలోనై న రచయితలు తమ జీవగతమైన |పవృత్తిని మార్చుకోలేరు. 

ఎంత మాట్లాడాలి అనేది గమనించకుండా తమ ధోరణిలోనే తాము |పసంగి 

స్తుంటారు ఆ|పవృత్త్రిని 'పేరడికర్త గుర్తించి రాసినపుడే విజయం పొందు 

తాడు. 

ఆర్ముద షష్టిపూర్తి (1985 సె'పైంబరు 1H నాడు కి॥ే॥ విశ్వనాథ బతి 

కుంటే ఎలా అఆఅభినందించేవాడో శ్రీరమణ చక్కగా పేరడీ చేశాడు 1 

1 19.85 ఆంధజ్యోతి దినష్మతిక 

TSP.18 
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“భాగవతుల శంకర కార్తి ఇది కొందరికి తెరియును.కొందరికి తెలియదు. 

ఆర్ముద. ఇది మిక్కిలి _పసిద్ధము. 

ఆర్ముద అభ్యుదయ వాదినని చెవ్వుకొనును అయినచో ఆయివుండ 
వచ్చును కాకపోయినచో మాత్రము _పమాదమేమి? ఇతడు గడ్డము పెంచును. 
ఆనాడు జులపాలు పెంచుటను భావకవులు ఆచారము జేసిరి నేను ఏ వాదము 

నకూ చెందను నా వాదము నాది నచ్చినవారికి యది వేదము. లేనివారికి 

లేదు వారికి జుత్తు బెంచుట ఆవశ్యకమని తోచినది. కవియెనవాడు మేథను 
బెంచుకొనుట ముఖ్యమని నాకు దోచును ఏది ముఖ్యమో (పాజ్జులు (గహింతురు 

గాక! ఒకచోట నేనతనికి గురుతుల్యుడనని బేర్కొన్నాడు నా రచనలు 

కొన్నింటిని చదివి, యెట్లు వాయకూడదో తెలిసికొంటినని చమత్క-రించినాడు. 
ఏమైననేమి? ఆ 'ఎుకి యేదో నా వల్లనే కలిగినది కదా? ఆజ్ఞానము తొల 

గించినవాడు గురువు సముదమున ఆణిము త్తెములు ఉండును న త్తగవ్యలును 

ఉండును వారి వారి పాప్తము ననుషరించియు వారి వారి పూర్వజన్మ సుక్క 

తమునుబట్టియు ఆవియవి వారి వారికి లభించును ఆతని “ఊహా యట్టున్నది 

అతని కదియే |పాప్తమని భావింతును. 

వస్తుతాంశ ము షష్ట్యద్దివూర్తి ఆరువది సం॥ములు నిండుట ఈ వేడుక. 

అయినచో ఆరుదకు అరువది నిండినవా? లేదు భాగవతుల శంకర శాస్త్రికి 

ఆరువది నిండియుండ వచ్చును ఆరుద పుట్టినది తరువాత గదా! మరి ఆరుదకు 

అరువది యెక్క_డివి? కనుక ఈ షష్ట్యది పూర్తి భాగవతుల శంకరకాన్ర్రికే గాని 
రుద ome 

జఅరుదకు కాదు పొను ఇది యొక చమత్కారము శ్ 

విశ్వనాథ ఒక్కోసారి అభినందిస్తున్నాడో అధిషేపిస్తున్నాడో కూడ 
తెలియకుండా చమత్కారంగా తన సందేశాన్ని ఇవ్వగలడు ఎక్కడ ఏ స్థితిలో 

ఉన్నా తన ధిషణాహంకార సంభార దోహల బాహ్మిమయ మూ ర్హిమత్యానికి 

మాతం తిరుగులేదు ఆయన స్వాతిశ యం (వస్సుటంగా గోచరిస్తుంది శ్రీరమణ 

'పెరడీలో బాహిరమైన విశ్వనాథ శైలి, ఆంతరంగిక మైన విశ్వనాథ వ్య క్రిత్వం 

స్పుటంగా జాలువారాయి, 
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ముఖ్యంగా గడ్డం కన్నా మేధ పెంచాలనడంలోను, ఎట్టు రాయకూడదో 

తెలుసుకోవడానికైనా నా గురుత్వాన్ని అంగీకరించాడనడంలోను, ఆరు[దకు 

కాక శంకరళాన్తకి షష్ట్రబ్ది ఆనడంలోను విశ్వనాథ జీవనాడిని శ్రీరమణ పట్టుకో 

గలిగాడని చెప్పవచ్చు అసలు విశ్వనాదే (బతికుంటే ఇంతకన్నా బాగా అభినం 

దించలేకపోయేవాడేమో! 

అభి పాయ [(పకటనం : 

శ్రీశ్రీకి నోబెల్ బహుమతి వస్తే పురివండా, విశ్వనాథ, తుమ్మల, 

కరుణ క్రీ, కొడవటిగంటి, బంగోరె, ముళ్ళపూడి పభృతులు ఎలా స్పందిస్తారో 

చందు సుబ్బారావు ఊహించాడు దానిలో బంగోరెది మాతం గమనిద్దాం. 

“ఇప్పుడు శ్రీశ్రీకి యీ అవార్డు వచ్చిందీ ఆని సంబరపడటం కంటె 

యింతకాలం ఎందుకు రాలేదూ అని ఆలోచించాల ఇందులో సంప్రదాయ 

పండితుల *“మూగక్కుట' ఏదైన వున్నదా పరిశోధించి చూడాల్న మన తెలుగు 

పండితుల వారికిది పట్టదు వేటూరి (వభాకర శాస్త్ర చెయ్యి లేకుండా వుంటుందా 

ఆరు[దగారి నడిగితే “వుండి వుండవొచ్చునేమో” అన్నారు. ఏమైనా ఆధారాలు 

తంజావూరు ఆర్కిమ్స్లో డొరకవచ్చునేమో... పరిశోధించి చూడాల ” 

బంగోరెది రంధాన్వేషణ శైలి అందరూ “మోసాలు” చేస్తున్నారనే 

అనుమానం, దాన్ని నిరసించాలనే ఆవేశం ఆయనది. (బౌన్మీద, కన్యాపల్క_ం 

మీద అనితర సాధ్యమైన కృషిచె చెసి చూ పెట్టాడు. బంగోరె చేసిన కృషి బంగారమే 

ఆయినా ఆవేశంలో ఉచితానుచితాలు మరిచిపోయి, వ్యక్తిగతంగా నష రం. 

కించపరచడాలదాకా వెళ్ళిపోతాడు ఆయన శైలిలో కొంత నెల్లూరు “యాస 
కనిపిస్తుంది. చందు సుబ్బారావు పెరడీలో బంగోరె బాగానే | పఠీఫలించాడు 

చితసమీతలు : 
పుస్తకాల పీరికలకు వర్తించిన స్మూతాలే చితసమీక్షలకు కూడా 

వర్తిస్తాయి. చిత సమీక్షలు కొంతవరకు చితం జయాపజయాలకు దోహద 

పడతాయి మంచి చత సమీక్షకులు కథను, పాతపోషణను, సంభాషణ 

లను, ఫోటో గఫీని_ ఒక ఉేమిటి, సమస్త విషయాలను కూలంకషంగా చర్చించి 

17-6-66 ఆంధజ్యోతి వారష్మతిక. 
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ఆ చితం బాగోగుల్ని నిర్ణయిస్తారు. కాని ఒక అభ్మిపాయానికి బద్దులై నవారు, 

ఒక తరహాలోనే జీవించేవారు అవసరమున్నా లేకున్నా “తమ దృష్టికోణం, 

నుండే పరిశీలిస్తారు. తమకు నచ్చిన అంశాలు దానిలో కనబడితే ఆకాశాని కెత్తేసారు, 

లేకపోతే పాతాళానికి తొక్కే_స్తారు అట్లాగే తమ భావాలకు పూరి విరుద్దమైన 

సినిమా ఎంతగొప్పగున్నా దుమ్మె త్రి పోస్తారు 

ఉషశ్రీ కంరం తెలుగువారందరికీ ఆకాశవాణి ద్వారా సుపరిచితం. 

రామాయణ భారత భాగవతాలను గురించి అసంఖ్యాకమైన [పసంగాలు చేశాడు. 

ఆయనకు చలనచ్చితాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాని ఊషశ్రీకి నాస్తిక 

భావాలతో తీయబడిన సినిమాను సమీక్షించమని కోరితే ఎలా ఉంటుందో 

మందడి తిలక్ అనుకరించి చూపాడు. 

“శతాబ్దములయినవో సహ్మసములే సాగినవో దై వభావమావిర్భవించి. 

మానవకోటి విశిష్టమూ విలక్షణమైన జీవన మార్గాన్ని సృజించుకోవడానికి 

దోహద మిచ్చిన వాస్తవాన్ని మరచిన కొందరు పెద్దలు దేముడున్నాడా? 

ఉం టే ఎక్కడ? వగ్రరా _పశ్నలతో తమవంటి మేధావుల మనసుకు ఉల్పాసాన్ని 

కలిగించే పదర్శనలు కొన్ని జరుపుతున్నారు ఆ కోవలోనిదే ఈ చిం 

మానవజాతి గాలి పీలుస్తున్న ంత కాలం దైవ నామస్మరణ తప్పదు. 

అయితే కొందరు భక్తితో చేస్తే, మరి కొందరు ఈ సినిమావారివలె ద్వేషంతో 
సాగిస్తారు ఎవరికైనా దేముడే ధ్యేయం 

మత సాగరంలో మునిగి మణులూ, రత్నాలూ తెచ్చుకునేవారూ ఉన్నారు. 

నాస్తిక సాగరంలో మునిగి నత్తగుల్లలే ఏరుకుంటామనే ఈ సినిమాలాంటి వారికి 

దూరంగా నిలిచి నమస్కారం.' 

15.58.1962 ఆంధ వభ వారపష్మ తిక. 
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హిందూమతం పట్ట విశ్వాస పకటనం; నా స్తికత్యం పట్ట తిరస్కారం 

విధిగా ఉండే ఉషశ్రీ 'చలనచ్మిత సమీక్ష ఇంతకన్నా వేరుగా ఉండబోదు. 

పీఠికలు : 

రచయితకు పారకునికి మధ్య కీరికలు వారధిలాంటివి పుస్తకంలోని 

విషయానికి సంబంధించి పూర్వపరాలు చర్చించి, ఆ పుస్తకంలోని బాగోగుల్ని 

వివరించి, భవిష్యత్తులో జరగాల్సిన దాన్ని |వస్తావించి రచయితను అభినందిస్తూ 

ముగించడం సాధారణంగా ఉంటుంది పీరికాక ర్త తనకు నచ్చిన,తాను మెచ్చిన 
భావజాలం పుస్తకంలో కనిపిస్తే పొగడడం, లేకుంటే తెగడడం జరుగుతుంది. 

అంతేగాక , పీరికాక ర్ర ఒక విషయంలో అభినివేశం కలవాడై తే అవసరం ఉన్నా 

లేకపోయినా చాపల్యంతో పీరిక మొత్తం దానిమీదే కేండీక రిస్తాడు. 

వీరికలు పీరికాక ర్తల శె లికీ అభి పాయాలకూ (పతిబింబాలే. వారిష్టం 

వచ్చినట్లు వారు రాయవచ్చు విశ్వనాథ, సంజీవదేవ్, కె.వి రమణారెడ్డి, శ్రీశ్రీ 

లాంటి కవుల పీరికలనేకాక, స్థాలీపులాక న్యాయంగా సాగే సాధారణ పీరికలు, 

వై బిల్ ధోరణిలో సాగే పీరికలను రచయితలు పేరడీచేసి చూపారు. ఇప్పుడు 
ఒకరిద్దరి పేరడి ధోరణులను పరిశీలిద్దాం. 

సంజీవదేవ్ తత్వవేత్త చ్మితకారుడు. కవి ఆయనదొక విచ్మితమైన 

శ₹ైలి. ఆయన పీరికలు (గంథంతో పెద్దగా సంబంధం కలిగి ఉండవు. విడిగా 

చదివినా సరిపోతాయి ఒక భావమే అటుగా ఇటుగా చెప్పడం, ఫ్ తత్వాన్వే 

షణ చేస్తున్న ట్టుగా కనిపించడం ఆయన పీరికల్లో గోచరించే అంశాలు. 

“కవిత విన్పిస్తుంది చెవికి 

కవిత కన్పిస్తుంది కంటికి 

గద్యంలో వుంటవి కొన్ని రచనలు 

వుంటాయి కొన్ని రచనలు వద్యంలో. 

కవిత కాని గద్యం వున్న ట్రై కవిత కాని పద్యం కూడ వుంటుంది. కవితగల 

గద్యం వున్న ట్రై కవితగల పద్యం కూడా వుంటుంది ఉన్మీలన చేసే (సష్ట 

యొక అనుభూతికి రసమయ అభివ్యక్తికి భావసామ్యం కుదిరినప్పడు రసా 
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త్మకమైన కావ్యంగా రూపాంతం చెందుతుంది. అందుకే (సిద్ద వై సీయదార్శని 

కుడు _ లోఫ్చే అంటాడు '! 

సంజీవదేవ్ పీరిక ఇలా సాగుతుందంటాడు శ్రీరమణ 

మరికొందరు '*నేతినేతి” వాదాన్ని ఆ|శయించి పీరికలు రాస్తారు. 

“ఇది కవిత్యమా? కాదు కాదు. ఇది యొక మహాధార ఇది మహా 

ధారయా? కాదు. రసవస్తువులన్నియు కూడిన పులిహోర ఇది కవి గుండెల 

చప్పుడు కాదు ఇది సమ్మగ విప్లవ ఢంకా మోత కాదు జగత్తు నందలి జోభ 

ఈ కావ్యము నందు వ్రతివించించుచున్నది. ఈ కావ్యమొక నిశ్చల సరస్సు 

కాదు. ఈ కవిత ఒక మహాతపస్సు.” 

ఇలా చచ్చినా మెచ్చుకుంటున్నాడా తిడ్తున్నాడా అన్న సంగతి తెలియ 

కుండా కొందరు పీరికలు సంతరిస్తారని గోపాల చక్రవర్తి ఉదహరించాడు 

రక కె) స్రవ మతాచార్యుడిని పీరిక రాయమంటే ఇలా రాస్తాడంటాడు 

శ్రీరమణ. 

“నహోదరుడైన సర్యశ్రీ _గంథము మిక్కిలి కొనియాడ దగినదై 

యున్నది పాపుల యొక్కయు, జీవితము యొక్కయు దేశము యొక్కయు 

నిజమైన విషయములు యిందు [వాయబడి యున్నవి. ఈ లాగున ఉత్తమ 

[(గంథములను రచించుటవలన సహచరులకు మిక్కిలిగా మేలుచేసీన వాడు ఆగు 

చున్నాడు మనుష్యుడు తన వివేకము కొలది పొగడబడును నీతిని విత్తువాడు 

శాశ్వతమైన బహుమానము నొందును ఇట్టి వాతలు [(వాయువాని తలమీదికి 

దీవెనలు వచ్చును.” 

తెలుగు బైబిలు ఏ పుట తీసి చూసినా చాలు-రేడియోలో కై9 స్తవ _పవచ 
నాలు విన్నా చాలు-దీనికి తగిన నమూనాలు లభిస్తాయి. “నీతిని విత్తుట' అనడం 

లోను 'తలమీదికి దీవెనలు వచ్చుట)” అనడంలోను మది స్పష్టంగా కనిపిసుంది. 

1 శ్రీరమణ పేరడీలు. పుట 55 

౭2  గోలాయణం. పుట 54. 

3 శ్రీరమణ “పేరడీలు పుట 54, 
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స్వీయశై లి గలిగిన [పముఖ రచయితలు ఏ నందర్భంలోనై నా ఎలాంటి 
సన్నివేశంలోనైనా తమ మనఃవవృత్తి, శైలికి సంబంధించిన బలహీనతలు 

వదులుకోలేరన్న సంగతి నిర్వివాదం ఈ “మేనరిజమ్చే” 'పేరడిస్టులకు వర 

(పసాదం లాంటివి రచయితల శైలిని అనుకగించడంలో శ్రీరమణది అందె 

వేసిన చేయి శ్రీరమణ తర్వాత మందడి తిలక్ “పేరడీలో పయత్న పూర్వ 

కంగా కృషి చేశాడు ఇంకా చందు సుబ్బారావు, గోపాల చకవర్తి, సూరం 

వూడి విశ్వం, విశ్వనాధ పావనిళాన్త్రి మొ॥ వారెందరో అనుకరించి, అందరినీ 

అలరించారు. 

సత్యా శయ కంద శిలాశాసనం | 

ఒక (పత్యేక మైన పద్దతికి చెందిన పేరడీలు రాయడంలో జరుక్ కాన్ర్రియే 

ఆద్యులు ఆయన రాసిన “అసలు సత్యాశయ కంద శిలా శాసనం” వ్యాసం 

ఈ రకం పేరడీలకు (పశ స్తమైన నిదర్శనం 1 వ్యాసరచన నిజానికి వ్యక్త్యాాశయ 

శైలికి చెందిందే కాని కొన్ని రకాల వ్యాసాల్లో వ్య క్రి అభిరుచుల కన్న వస్తువు 

దానిని వ్య క్తికరించే విధానం విలక్షణంగా ఉండి తమ ఆధిక్యతను ]పదర్శిస్తుం 

టాయి. శాసన పరిశోధనకు సంబంధించిన వ్యాసాలు భారతి మాసపష్మతికలో 

పుంఖానుపుంఖంగా వచ్చాయి. ఈ వ్యాసాలకు ఒక స్థిరమైన బాణి ఏర్పడింది 

శాసనం దృష్టిలోకి వచ్చిన (దొరికిన) విధానం, ఆ లిపి స్వరూపం, కాల నిర్ణయం, 

భావం, చార్మితక సమాచారం మొదలైన అంశాలను వివరిస్తూ రాస్తే(ఇంచుమించు 

శాసన పరిశోధనాత్మక వ్యాసం అవుతుంది వేటూరి |పభాకర శాస్త్రి, మల్లంపల్లి 

సోమశేఖర శర్మ, జయంతి రామయ్య మొ॥ వారు తెలుగులో శాసన వరికోధకు 

లుగా గణుతీ కెక్కి_నారు. ఈ శాసన పరిళోధనం కీకారణ్య సంచారం లాంటిది 

వాదాలు |పతివాదాలు చెలరేగుతాయి అవునన్నది కాదంటారు కాదన్నది అవు 

నంటారు ఇరుపకాలవారూ ఏవో ఉవపత్తులు చూపిస్తూనే ఉంటారు. 

ఈ శాసన వ్యాసాల ధోరణిని వినోదాత్మకంగా జరుక్ శాన్ర్రీ ఇలా అనుక 

రించాడు. 

1. జరుక్శాన్ర్ర పేరడీలు. పుటలు. 102 _ 116. 
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“యిప్పటి లిపి కానేకాదు. ఎట్టా జొతుంది. మనం రాశే లిపి వేరు. 

ఈ లిపి వేరు అక్షరాలు పొంకంగా లేవు ఆరవీటి రాజుల కాలపు పద్దతి కాదు. 

రేనాటి కాసనాల పద్దతికాదు “గంగ రాజుల పద్ధతీ కాదు. చాళుక్యుల పద్దతీ 

కాదు రాష్ట్ర కూటుల పద్ధతీ కాదు”. 

ఇలా అది కాదు,ఇది కాదు అని ఆర్భాటంగా తర్కిచే కన్నా ఎప్పటిదని 

భావిస్తున్నారో ఒక ముక్క-లో చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కదా! 

“ఐతే ఎప్పటి పద్ధతీ ఆని రొకాయించకండి నాకు మట్టుకు ఏం తెలును? 

తెలీనే లేదు గనుక ఎంత తెలియదో అంత [పాచీనమని వూహిస్తున్నాను.”* 

ఇదీ జరుక్ కాన్త్రి తేల్చింది. 

“ఊర్జూ భాషయేమో ఆనీ, బాహ్మీలిపి అనేమో అనీ అప్పుడు కించ 

పడ్డాను గానండి, చిబ్ద చివరకు ఖరోష్టీ లిపి అని, తెలుగు భాష అని నిశ్చయం 

చేసుకున్నా ను” అవడం గేలిచేయడానికే 

ఇది 'కంది శాసనం. మీద చెయ్యెయ్యగానే చెయ్యి చెయ్యంతా వోటే 

దురద. తప్పకుండా “కంద” ఐతీరాలి.కంద పద్యాలతో ఉన్న శాసన మనడానికి, 

దురద పెసే కంద దుంపకు లంకె కలిపాడు. 

ఇలా సాగించి... సాగించి చివరకు ఆ బండమీద నిత్యమూ బట్టలుతికే 

చాక లిది_ 

“యెక్ళ-_డి గుడ్డి మారాజువయ్యా? నాకు గ్యానం వొచ్చిన కాజ్బుంచీ ఇది 

చాకలి రాయేగాని చదువులరాయి కాదయ్యా, యేం తంటాలు పడతావయ్యా 

బ్యాంబడా ” అందట. 

ఈ సుదీర్ద వ్యాసంలో జరుక్ శాన్ర్రి శాసన పరిశోధకులపట్ట భ కీ అను 

ర క్తి చూపిస్తూనే, వినోదాత్మకంగా చురకలు కూడ అంటించాడు. 

కచేరి కథనం : 

మాచిరాజు దేషీ వసాద్ రాసీన ఒక (పత్యేక శై 3 లికి వెందిన పేర డీలల్లో 

“కచెరీకథనం తెనుగులో నడిస్తే” “కచేరీ కథనం? (కాగితాల పొదువు) “కవి 

దినోత్సవం”, “సంపాదకుని లేఖలు" చెప్పుకోదగినవి. వీటన్నింటిలోను అధి 

కేపం, హేళన, “ంస _రణా కోద్దేశం ఆడుగడుగున కనిపిస్తాయి, 
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(పభుత్వ వ్యవహారాలు వూర్తిగా తెలుగులో నడిస్తే ఎన్నెన్ని చిత 

విచితాలు, అనర్జాలు, అసందర్భాలు, వక్రీకరణలు సంభవిస్తాయో సోదా 

హరణంగా కచేరీ కథనంిలో మాచిరాజు దేషీపసాద్ చూపించాడు. 

కోకిల కూతలు [పభుత్వ వ్యవహారాలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయని, 

వాటిమీద తగిన చర్య తీసుకోమని ఒక సబ్ ఇన్ స్పెక్టరు పె అధికారికి ఎలా 

ఉతరం రాస్తున్నాడో గమనించండి 

ఉఊపనూపరెంటు వసంతప్పుంత 

అఖండపురి గార్కి ఆషాడ బహుళచవితి 

అయ్యా 

విషయము : కచేరి కాగితాల కలాపం _ కాలహరణం _ సంజాయిషి _ వివరణ. 

సందర్భము . వూర్ణానుస్వారాంచిత త్యదీయ సంజాయిషీ 

హృతం * ఆపీసు పనికి అంతరాయము కల్పించు అవరోధములు ఇచట 

ఆదివారములు కాక మరి రెండు కలవు అవి; 

1. చెదలు 2 కోకిలలు 

అందు ద్వితీయం గురించి చెప్పవలసినది మెండు. ఈ సేషను పుంత 

మధ్యలో నిర్మింపబడి యుండుట చేత యిచటనున్న గున్నమామిడి చెట్లపై 

సదరు పేర్కొన్నవి మిక్కుటము “పైపెచ్చు పె నెలలు చై[త, వైశాఖ మాస 

ములు. చెట్టు చిగిర్చి పూలు వూయును. ఆ చిగురుటాకుల పై చేది యివి చేయు 

కూజితములు గానస్పందనోన్ముఖమైన నా హృదయమునకు దుర్భరములు. 
“కపిలవాయి పాత రికార్డే నన్ను ఉన్నత్తుని చేయు యిక పిక సంచయ 

పంచమము చెప్పనేల? అపుడు చేయి ఆడదు సరిగదా, పులి ఆఫీసులోనికి వచ్చి 
ననూ కాలు కదలదు. వేయేల, ఆ వేశల ఒక్క. వీనులు తప్ప తక్కిన పంచేం 

[దియములు పరాదీనములు ఇక ఆఫీసు పని దై వాధీనము, 

కనుక ఆఫీసు పనికి అంతరాయము కల్పించు జవాబుదారీ కేవలము 

కోకిళ్ళది. ఏీటి"పై సె అధికారులు తగుచర్య తీసుకొ నవలసినది గా _పార్టన, 

సబ్ యిన్ స్పెక్టరు 

వసంత పుంత. 
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కోకిల అం పే ఏమిటి? శ్రీయా? పురుషుడా? చెట్టుకొమ్మలమీద ఉంటా 

యంటే కొమ్మలు కొట్టాలా? చెట్టు కొట్టాలా? వాని ఆదాయాలేమిటి? వ్యయ 
మేమిటి? ఏ శాఖ భరించాలి? అయ్యే ఖర్చెంత? ఇలా రకరకాల అనవసర 

(పశ్నలు, సందేహాలు, నివేదికలు, పునర్నివేదికలతో స్థానిక సంస్థలనుండి, 

రాష్ట్ర _పభుత్వంనుండి కేంద (పభుత్వందాక “ఫైలు” నడుస్తుంది దివరికి 

కేంద (వభుత్వ కార్యదర్శి, శబ్లాతీతుడై న ఒక చెమిటి సబ్ ఇన్సి పెక్టరును 

శాశ్వతంగా వసంతపుంతకు బదిలీ చేసెదినని ఆర్డర్ వేయడంతో వ్యవహారం 
ముగుస్తుంది 

ఇదే ధోరణిలో. అంటే కార్యాలయ్యాల ఊ త్తరాల తీరులో పాలకోడేటి 

సత్యనారాయణకావు ఓ పేరడీ కథ రాశాడు.! 

పొదుపు ఉద్యమం పేరిట “కాగితాల పొదుకు' చేయబోయి ఎంత వృధా 

చేస్తారో మాచిరాజు దెవ్మిపసాద్ రూపకల్పనచేసి చూపాడు. 

కవిత్వ దోరణి ఉన్నవారు, (గాంథీకభాష లో రాసేవారు, తెలుగు సాహి 

త్యంతో కాస్తో కూస్తో పరిచయం ఉన్నవారు కార్యాలయాల్లో ఉదో్యోగులయితే 

వారు రాసే ఆఫీసు కొగితాల్లో భాషాపరంగా భావవరంగా ఎన్నెన్ని ఏంతలు 

విడ్డూరాలు చోటు చేసుకుంటాయో మాచిరాజు దేవ్మిపసాద్ నిరూపించాడు. 

సాధారణంగా షృతికల్లో కనిపించే వ్యాపార |వకటనలకు, వేలంపాటలకు, 

[వశ్నలు జవాబులకు, ఉఊత్తరాలకు, వార్తలకు. ఇలా (ప్రతిదానికి పేరడీలు కట్టి 

రచయితలు ఆనందించారు 

వైద్యవ్యాపొర |పకటనలు : 

వైద్య వృత్తిలో |పచారం నిషిద్దం. కాని ప్రస్తుతం అన్ని రంగాలు 

వ్యాపారమయమై పోతున్నాయి నిబంధనలకు, నైతిక విలువలకు తిలోదకాలిచ్చి 

వైద్య వ్యాపార |వకటనలు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవలసిన పనిలేదంటున్నా శు 
డా! బలరామకృష్ట మూరి శ సరదాగా నవ్వుకోవడానికి వై ద్యవ్యాపార [పకటనలు 

sss ss rss srr rr wy rE NO NINO 

1. చెట్లు ఎండాయి, నోట్టు పండాయి. విజయ మాసప్మ్యతిక, నవంబర్” 79. 
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ఎలా ఉండవచ్చునో ఊహిస్తున్నాడా యన (పకటనల్లో ఆకర్షించే గుణం 

మౌలికంగా ఉండాలి ఆంత్య|పాస లు భాషా పరంగా ఆకర్షి సే, డిస్కౌంట్లు, 

ఉచిత బహుమానాలు మనిషిని _పలోభ పెట్టి వస్తువును కొనేలా చేస్తాయి 

మచ్చుకు పేపరులో. రేడియోలో వైద్య వ్యాపార |పకటనలు వస్తే ఎలా 

ఉంటాయో గమనించండి 

“ఆంధా ఆర్ధొ పెడిక్ హోమ్ 

మీ కాలు విరిగిందా? 

లేక చేయి విరిగిందా? 

ఏది విరిగినా మీకెందుకు చింత? 

ఆరో పెడిక్ హోమ్ ఉండగా మీ చెంత! 

ఒక కాలు విరిగితే దానితోపాటు విరిగిన మరోవేలుకు చికిత్స ఉచితం 

త్యరవడండి! 

ఈ సౌకర్యం నెల మతమే. 
డా! అతుకులరావు ఎమ్ ఎస్ 

అరటి తొక్కల పీధీ జారుడు బజార్, విరు గుళ్ళపాడు శ 

సముఖ సినీనటి ఏమంటున్నారో వినండి! 

“నేను మీ అభిమాన నటిని కావడాస్కి ఒకే కారణం నా అందం _ నేను 

ఆందంగా ఉండడానికి కారణం- నేనెప్పుడు ఆపరేషను చేయించుకోకపోవడ మే. 

నేను ఆవరేషన్ అవసరం కేకుండా లేసర్ కి నిక్లో [టీట్ మెంట్ పొందు 

తుంటాను అబార్షన్హుకూడా. మీరుకూడా లేసర్ క్రీనిక్లో (టీట్ మెంట్ పొందండి. 

గమనిక :_ ఒక అబార్షను చేయించుకొన్నవారికి ఒక లూపు ఉచితం” 

ఈః [1పకటనలో అంత్య (పాసలు, డిస్కౌంట్లు, అన్నీ చూడవచ్చు. ఈ 

సౌకర్యం నెల మ్మాతమే నని కాలపంమితి విధించడంతో (పకటన చూసిన 
వ్య క్రి తొందరపడతాడు (పకటన చదివాక వ్యక్తి తీరికగా ఆలోచించకుండా 
వెంటనే ఆ వస్తువు కొనేసెయ్యాలి ఎప్పుడైతే తీరికగా ఆలోచించాడో అప్పుడు 

రకరకాల సందేహాలు తలెత్తుతాయి అత్యవసరమా అని ఆలోచిస్తాడు ఇతర 

ఖర్చులు, తన స్తోమత మొదలైన అంశాలన్నీ పరిగణనలోనికి తీసుకొంటాడు 
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దాంతో ఆ వస్తువు కొనడాన్ని వాయిదావేసుకోవడమో లేక మానుకోవడమో 

జరిగే అవకాశముంటుంది (పముఖ సిసి నటీనటులను, (కీడాకారులను [ప్రకటనల్లో 

ఉపయోగించుకోవడానికి కారణం వారిమీద జనాలకున్న “పిచ్చి వ్యామోహాన్ని 

డబ్బు చేసుకోవడమే. 

చిట్కావైద్యం : 
జలు 

* ' ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గోళ్ళు తీసుకోకండి. పనిలేనప్పుడే తీసుకోండి. 
శ భావకవి సమ్మేళనంతో అలసట చెందినప్పుడు ఒక తెల్లకాగితం నమిలి, 

చెవిలో రెండు సిరా చుక్కలు వేసుకుంటే వెంటనే ఉపశమనం కలుగు 

తుంది 1 

వార్తలు, 
ఊరూరా ఊరగాయలకు సింగిల్ విండో వర్తింపు. 

(మా _పతినిధి) 

విజయవాడ. మే, 30. 

ఆవకాయ, గోంగూర, చింతకాయ, మాగాయ పచ్చడి తెలుగువారి అ స్తీత్వ 

నిధాన విధానానికి |పధాన ఆధారాలనీ, తెలుగు గడ్డపె ఊరగా యల వెల్లువ 

రావాలనీ , ఇకపై తెలుగు ఆడపడుచులు సంబరాల కోసం గడప గడపా తిరిగే 

[పసక్రి లేదసీ_ అన్నీ ఏక ప్రాంగణంలో దొరికేలా -యుడానికి (పభుత్వం 

దృఢ చిత్తంతో వుందని చెప్పారు అంకిత భావంతో, ఆకుంరిత దీక్షతో తర 

తరాల తెలుగు సంస్కృతిని జాడీలకు గుచ్చె త్తే తెలుగు మహిళలకు ఊరగాయల 

తరుణంలో రాష్ట్ర వభుత్యం ఇస్తున్న కానుకగా దీనిని పేర్కొన్నారు... 

ఉచిత ఊరగాయ ఫలహార పంపిణీ వథకం |ప్రతిపాదనలో ఉంద 

న్నారు - అవసరమైతే అంగన్వాడీలు, ఇతర స్వచ్చంద సంస్థల సహాయాన్ని 

అర్ధిస్తామని చెప్పారు. ఇంటిల్రిపాదికీ ఏడాది పొడుగున పధాన ఆధారంగా ఉండే 

ఈ ఊరగాయలను భీమా చేయడానికి వీలు కల్పిస్తామని కూడా చెప్పారు.” 

1. ఆంధజ్యోోతి వారపవ్యతిక 29.7.1988 రచయిత పేరు లేదు. 

2 ఆంధజ్యోతి వారష తిక 29.7. 1985 రచయిత సపేరుఠేదు, 
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(పభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన వార్తలకు “పేరడి ఇది. ఇక స్టానిక 

వార్రలకో నిదర్శనం. 

“సుపసిద్ద వైద్య శిఖామణి యని "పేరు వడిసీన డాక్టరు క. ఆనందరావు 

యంది బి యస్. గారి దగ్గరకు ఈ సంవత్సరము మొత్తం మీద 22 

మనుష్యులు శస్త్ర చికిత్సకై వళియుండిరనియూ, సదరు డాక్టరుగారు చాక 

చక్యముతో ఇరవై మందికి మ్మాతము శస్ర్రముచేసి తక్కిన యిరువురిని శస్త్రము 

చేయకయే పంపివేసిరనియూ, అందులో శస్రము చేయబడక వంపివేయబడిన 

యిరువురు మాత్రం యిప్పుడు సజివులై యున్న ట్లున్నూ తెలియవచ్చుచున్నది. ఈ 

సందర్భమున పుర |పముఖులు మొన్న ఆదివారమునాడు సమావేశమై శ్రీ ఆనంద 

రావుగారు మిక్కిలి తెలివితేటల తోనూ దూర దృష్టితోనూ (బతికియున్న ఆ 

యిరువురికే శ స్త్రము చేయక వంపివేసి [పాణములు రక్షించినందులకు వారిని 

కొనియాడుచు తీర్మానము నొక దానిని ఏక గీవముగా నా మోదించిరి.” 

ఇది నందివాడ చిదంబరం “*సికింది ష్యతిక' పేరుతో 15.2.1930 న 

రాయగా అక్టోబరు 30 భారతి మాస షుతికలో వచ్చింది అప్పటికి ఆంధప తిక 

తప్ప మరే తెలుగు దీన షృతిక లేదు ఆనాటి వ్యవహార భాష |గాంథిక భాషయే 

కావడంవల్ల ఈ వార్త అంతా _గంథికంలోనే కొనసాగింది శస్త్ర చికిత్స 

(Operation) ను ఆప్పుడు '“శస్త్ర'మని వ్యవహరిస్తుండేవారు. ఈ పేరడీలో 

కించిత్ ఆధికేపం, దాని ఫలితంగా కలిగిన హాస్యం పరితను ఆకట్టుకుంటాయి. 

బహిరంగ వేలం (పకటన : 

"పేరడీకి గురికాని వస్తువు వుండదేమో! బహిరంగ వేలం పకటనలు 

5 హతికలోనైన గమనిస్తుంటాం. ఒక హాస్య పియుడు దీనిని పేరడీ చేశాడు 

బహిరంగవేలం (పకటన 

ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వున్నచోట షరతు'పె ఈ దిగువ ఉదాహరింవబడిన 

సరుకు బహిరంగ వెలమునకు సిద్ధముగా నున్నది. 
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వరుస సరుకు వివరం బరువు దరావత్తు 

సంఖ్య ఐటంవారీగా కేజీలలో రూ లలో 

1 వివిధ షృతికల నుండి తిరిగి రాబడిన నవల 

వాత పతులు (200 శేడీలు మరియు ఆపైన 480 200 

2 ఆసంపూ ధీ నవలలు, నవలికలు [వాత్మ పతులు 

చిత్తుదళలో 260 100 

3 వివిధ పృతికలు, ఆకాశవాణి, టి వి.నుండి తిరిగి 

వచ్చిన కథలు (10 "పేజిలు మరియు ఆపైన) 186 150 

4 ఇతరేతర సాహిత్యోత్సత్తులు మరియు చిల్లర 

ఐటమ్స్ (వంటలూ వార్పులూ చేతివనులు అను 

భవాలూ (పయాణాలూ, చిట్కాలు విమర్శలూ 

పిల్లల "పెంపకం వగ రా 194 100 

ఈ (పకటన వెలువడిన వారంలోగా ఉదయం 10గం సాయంతం 

5 గం లోగా మా సొంత గోదాములో సరుకు తనిఖీ చేసుకోవచ్చు పాడదలచిన 

వారు ఒక ఐటమ్ని పూర్తిగా పాడాల్సి వుంటుంది. సదరు వేలందార్డు పాట 

ఖరారు కాగానే వేలం సొమ్ము చెల్చించి సరుకు ఎత్తవలెను పె సర్కు (ఆక్టు 

84 బి, (ప్రకారం) అమ్మకం వన్ను మినహాయింపు కలదు 

ఆనుమతిన సం॥ 

సన్మానషతం : 

ల విశ్వ వాాథ సత్యనారాయణ చట్టచివరి నవల “నంది గామ 

రాజ్యం.’ ఇది ఒక os వ్యంగ్య నవల రావణవధానంతరం (శ్రీరాముడు 

భరతుడు ఉన్న నంది గామానికి తిరిగి వస్తాడు రాముడు అయోధ్యకు రాజుగా 

పట్టాభి ప కషీడం చేసుకోవాలి. డబ్బుల్లేవు విజ్ఞావనలు చేయడం, ఆ ర్రీలు పెట్టడం, 

ఆధికారులు కొంత కొంత కొంత "డబ్బు తయా ఇవ్యడం, దరఖాస్తు 

ఆందెలంచెలుగా పై అధికారిదాక వెళ్ళి కిందివాడిదాక రావడం మన (పజా 

స్వామ్య (పభుత్వ వరిపాలనలో ముఖ్యమంతులు, మంతులు, అధికారులు ఎలా 

ఎలా వనులు చేస్తారో వ్యగ్యంగా విమర్శిస్తుంది ఈ నవల 

29 7 886 ఆంధజ్యోతి వారప తిక, 
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ను గీవునికి సన్మానంచేసి “మనీపర్స్బహూకరి స్తే కొంత నిధి సమకూరు 

తుంది దాంతో (శ్రీరాముని పట్టాభిషేకానికి ఆర్థిక వనరులు చేకూరుతాయన్నది 

ఎవరో చెప్పిన ఆలోచన స్నుగీవునికి సన్మాన సందర్భంలో సమర్పించిన సన్మాన 

పతం ఇప్పుడు సమర్పిస్తున్న సన్మానపషతాలను తలపింవచెస్తుంది భాగ్య 

నగరంలోనై నా మరెక్కడైనా సరే. రచయితలకు మంతులకు కళాకారు 

లకు ఏడో ఒక నెవంతో సన్మానం చెయడం, ఆ సన్మానంలో అతన్ని దివ్య 

మంగళ వ్మిగహుడనీ, మనిషికాదు మనీషి అనీ విద్వాంసుడనీ నడిచే విజ్ఞాన 

సర్వస్వమనీ వ్యవహారదక్షుడనీ వారు వ్య క్తికాదు శ క్తిఅనీ ఆకాళానికెతెన్తూ 
ఆయనకు సన్మానం అక్కరలేదు, ఆయనకు సన్మానం అంటే మనకు మనం 

సన్మానం చేసుకోవడం అయినా చర్శదునికో నూలుపోగులా ఈ సన్మానం అని 

పొగడుతూ ఆందంగా రాయించి ఇస్తారు కళాసేవ పేరుతో హైదరాబాదులో 

కొన్ని సన్మానాల కంపెనీలు బాగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాయి. కూడ అసలు 

సన్మానితులే డబ్బులిచ్చి సన్మానం చేయించుకొంటారు కొన్ని సార్హన్నది కూడ 

వింటున్నదే గదా! 

శ్రీరాముల వారి పట్టాభిషేక మంతి సుగ్రివునికి 
సమర్పించు సన్మాన హృతం 

ఓ స్నుగీవా! 

నీవు వానర రాజ్యానికి పాలకుడవు. మహావీరుడవు వానర సేనను 

తరలించుకొని పోయి రాముడు రాక్షస సంహారం చేయుటకు సహాయపడినావు. 

ఓయి సౌందర్య పిపాసి! 
నీవు వాలిని గెల్చి నీ భార్యను నీవు తెచ్చుకొనటమే కాకుండా తారను 

కూడ తీసుకొని వచ్చావు. ఇద్దరు భార్యలను చక్కాగా యేలుకుంటున్నా వు 

కయి స్నుగీవా! 

నీవు సంఘ సంస్కారివి, వాలి భార్యను వధవగా వుంచకుండా ఆవిడను 

కూడా రాణిని చేసి సంఘమునకెంతో మేలు చేశావు 

ఓయీ సూర్యనుతా! 

నీకు సూర్యుడు తండి సూర్యుడిలో యెంత తేజస్సు ఉన్నదో స్ో 

అంత తేజస్సు వున్నది. సీ తేజస్సుతో మా సభ ధగ ధగలాడిపోతున్నది 

నంది |గామరాజ్యం (1981) పుట 63. 
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ఓ కపిలోక నాయకా! 

సీకు సన్మానం చేయటం మాకు మేము సన్మానం చేసుకోవటమే. నీకు 

నిజానికి సన్మానాలక్క-_ర లేదు సీవంత గొప్పవాడవు. 

ఇటు 

నుగీవుని సన్మాన సంఘం. 

స్వియచరి్శిత - 

జలనసూ తం రుక్మి ణీనాధశాన్ర్రి “దేవయ్య స్వీయచర్శి త” రాశాడని 

చెపారు ఆది సీయచరితలకు "పేరడీ అని భావిస్తారు కాని అది అలభ్యం 

దానితో అందులోని విశేషాలు తెలియకుండా పోయాయి. ఉప్పులూరు వెంకట 

స్కృుబహ్మణ్యం రచించిన రాసభరావు ఆటోబయోగఫీ (స్వీయచర్శిత) లభిం 
చడంతో స్వీయచర్మితలకు కూడ పేరడీ దొరికినట్టయింది. రాసభ రావు అంటే 

గాడిద అని ఆర్థం ఒక గాడిద తన వంకీకుల పుట్టుపూర్వో త్రరాలను పథమ 

ప్రకరణంలో చెప్పింది తన తల్లిదండుల పుట్టుక, బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, 

యౌవనం, ఉద్యోగం శ్ వార్ధక్యం వరుసగా నాలుగు _(పకర ణాల్లో వివరించింది. 

ఈ స్వియచర్నితకు ఒక పీరిక కూడ తానే రాసింది 

పూర్వం అష్టాదశ వర్ణనలూ ఉంచేనే కాని (వబంధం కానట్టుగా, నేడు 

పీరక ఉంటేనే కాని గంథం కావడంలేదు గనుక ఈ పీరిక అనే శీర్షిక (కింద 

ఏదో కొంత కాగితం నలుపు చెస్తున్నాను గాని, నిజంగానే నేను పీరికగా 

నా స్వీయచగ తకు [వాయవలసిన విషయం ఏమీ లేదు జంతు చండాలు లని 

ఇందాకా అణగదొక్క_బడి ఉన్న మా జాతికి గల గౌరవం వెల్లడివరచడానికే 

నే నిప్పుడి స్వియచర్శితం _వాస్తున్నాను గాని నా _ప్రయోజకత్వం వెల్లడించు 

కోవడానికి గాదు ఈ (గంథం _వాయడానికి నన్ను షపోత్సాహపరచిన స్వజాతి 

సహోదరులకు దండాలు తండాలు 

ఇట్ల 
సకల చతుష్పాద జంతు విధేయుడు 

గార్దభరావు పంతులు 

1 ఆనందవాహిని సం. 1 సం. 12, 1930 డిసెంబరు. 
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(పథమ _పకరణము 

జాతీ గౌరవము 

మా జాతి పురాణ _పసిద్ద మైనది వసుదేవుడు తన ఆపద తీరడం కోసం 

వూర్యం మా జాతిలో ఒక మహనీయుడి కాళ్ళు పట్టుకొన్నాడట. మా జాతి వారె 

వ్వరూ అబద్ధాలాడరన్న సంగతి స్ముపసిద్దము మా పూర్వులొకరు “గాడిద 

కొడకా” అని ఆబద్దాలాడే మనుమ్యు నొకడెవరో తిట్టగా విని విలపించినారట! 

అది (గంథస్థ మైంది 

క॥ ఆడిన మాటల ద ప్పెడు 

గాడిద కొడకంచు దిట్టగా వినియయ్యో 

ఏడా నాకుం కొడుకని 

గాడిద యేడ్చెంగదన్న ఘన సంపన్నా! 

మా వంశం వారు కొండవిటి సీమలో కవీశ్యరులనిపించుకో దగినవారై ఉండే 

వారట! మా పూర్వీకుణ్ణి ఒక బి చూచి శ్రీనాధ కఏశ్వరుడు పద్యం చెప్పాడట. 

గాడిద నీవునుం కవివి గాదుగదా అనుమానమయ్యెడిన్! 

రాజసభలలో గౌరవం పొందుట చేతనే మా పూర్వులకు రాసభనామం వచ్చి 

నటు ఆంధ పాణిన్యాబార్యులవారు తమ యాంధ వ్యాకరణ సూతాలలో 
3 

సూతించినారని భాష్యకా రులవారు వెల్రడించారట. 

ఈ విధంగా తక్కిన అధ్యాయాలు సాగుతాయి మచ్చుకు ఇది చాలు. 

వరాన్వేషణ (పకటన 

వరకట్నాల వేధింపులు, డిమాండ్ చేయడం ఇప్పుడేకాదు_ అర్ధ శతాబ్దం 

కింద కూడ బాగానే ఉంది. అందుకే 1923 లో కాళ్ళుకూరి “వర వికయంి 

నాటకం వచ్చింది. వరవ్మికయం పేరుతో ఆకాలంలోనే ఐదారు నాటకాలు 

వచ్చాయి. 1930 జనవరి “ఆనంద వాహిని' మాసప్మతిక |పారంభ సంచికలో 

వరాన్వేషణ వై భవం సేర ఒక [పకటన కానవస్తుంది. ఆందులో వరుని వర 

కట్నాల వివరాలు పొందుపరచబడ్డాయి. ఇందులో హాస్యమేకాక కట్నాలు 

తీసుకోవడంపై అధిషేపం కూడా తొంగి చూస్తుంది 

TSP-.19 



290 తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ 

“వాయిదా పద్దతి మీద వికయము”, ఫోటోలో ఉన్న రూపము, వీ.యల్ 
పరీక్షకు చదువుతున్నాడు. ప్యాసైెతే హైకోర్టు జడ్జీ పదవి వరకు లభించవచ్చు 

నని నిరీక్షింప బడుచున్నది. మొట్టమొదట రొక్కముగా అడ్వాన్సు 5000 రూపా 

యలున్ను తర్వాత (కింద కనబరచే వాయిదాల |పకారం |శావణ పండుగలో 

రూ1000, దీపావళి కట్నం రూ॥ 1500,బుతుశాంతి ముహూర్తం రూ. 2500 /- 

యిటు వాయిదాల మూలముగా నున్న యితర కానుకలు పుచ్చుకునేందుకు వచ్చే 

టప్పుడు రండవ తరగతి రైలు చార్జిన్ని (ప్రయాణం ఖర్చులున్ను. 

పై (ప్రకటనలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నవి పదివేలు (5000 1000 + 

15001. 2500) కాగా ఇంకా కానుకలు తీసుకోవడానికి వస్తారట దాని రైలు 

చార్జీలు, [పయాణం ఖర్చులు భరించాలట అవన్నీ మరో ర్ వేలు వేసిన 15000 

రూ॥ అప్పటి కాలం కట్నంగా చెప్పవచ్చు వినోదాత్మకంగా వరకట్న [పకట 

నను అనుకరించినా అప్పటి సాంఘిక స్టితి కట్నాల రేటు తెలుసుకోవడానికి 

ఈ పేరడీ బాగా ఉపకరిస్తుంది, 

ఎన్నికల (పకాళికలు : 

రాజకీయ పార్టీలు వివిధ అంకాల“పె తమ విధానాలను వివరిస్తూ ఎన్నికల 

వేళ [ప్రణాళిక (Election Manifesto) లను విడుదల చేయడం ఆందరికీ 

తెలిసినదే 

“దమునగపాటి శేషాచలవతి* అనే రచయితకు గిరీశం అకస్మాత్తుగా 

విజయవాడ రై ల్వేస్రేషన్లో కలిశాడు. ఆయన బుచ్చమ్మతో సహా అమెరికా 

ఇంగ్లాండు మొ॥ దేశాలు పర్యటించి ఆంధ దేశానికి వచ్చాడట ఆ అనుభవంతో 

“వజా సెవపార్చీ స్థాపించినట్లు చెప్పి ఈ వివరాలు చెప్పాడు.! ఈ కొ త్తపార్టికి 

అధ్యక్షుడు గిరీశం, కాగా కేం దకార్యవర్ల సభ్యులుగా శ్రీ గిరీశం, శ్రీ బారిష్టర్ 

పార్యతీశం, ఢీ నాయుడు బావ, (శ్రీమతి కాంతం ఏకగీవంగా నిర్ణయింప 

బడ్డారు. 

1 గిరీశంగారి (పజా సేవపార్టీ తెలుగు స్వతంత 26 "సెప్టెంబరు 1951 
నా 
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గిరీశం తన పార్టీ (వణాళికను ఆవిష్కంనసూ తమ విధానాలను ఇలా వివ 

రించాడు. 

ఇంఉవరకు దేశంలో 38 పార్టీలువున్నా ఈ పార్టీ స్థాపనకు కూడ అవ 

కాశం వుందంటపి దేశంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా వున్నవో బుద్ధిగల (పతి 

మనిషికి తెలుస్తూనే వుంది శ క్రికొలది అన్ని విధాల |వజలకు సేవ జేయటమే 

మా పార్టి ఆదర్శం ఆంధలో. అప్పుడే వేనకు వేలుగా ఈ పార్టీలో చేరు 

తున్నారు ఆం్మధలో అఖండ విజయం ఈ పార్టీ క అని గిరీశంగారి ఉపోద్దాత 

(వసంగం సాగుతోంది. వఏివిధాంశాల మీద తమ ఆభిపాయాలు ఇలా చెప్తాడుః 

ఆహార నమన్య : దేశంలో ఈనాడు ముఖ్యంగా ఆహార సమస్యను పరి 

ష్క-రించేవి కాఫీ హోటళ్ళు ఒక నాలుగు ఇడ్లీలు, రిక కప్పు కాఫీ (తాగితే 

మనం అన్నం మాని వేస్తాం (కనుక) ఒక పూట ఆహారం కాఫీ హోటళ్ళవలన 

సమకూరుతుంది. ఈ విధంగా చేస్తే ఆహార సమస్య చిటికెలో వరిష్కాారమవు 

తుంది. మిగులు ధాన్యాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతిచేసి అధిక ధరలకమ్మి లాభాలు 

పొందవచ్చు 

వస్త్ర నమన్య : శ్రీ మతులు బుచ్చమ్మ, కాంతం, ఎంకిగారలు ఒక 

కమిటీగా ఏర్పడి ఈసమస్యను గురించి ఒక సమగ నివేదికను సమర్పించారు. మన 
త్రీ పురుషులకు లాగులు, గౌన్లు, చొక్కాలు నిర్ణయిస్తే గుడ్డ కావలసింది చాల 

తగ్గుతుంది ఇప్పటి లెక్క _పకారం శ్రీకి ఏడు గజాల చీర కావాలి. లాగుకే 

అయితే మూడు గజాలు చాలు. అంటే నాలుగు గజాల గుడ్డ ఆదా అన్నమాట, 

పురుషులకు ఏడు గజాల ధోవతులు కావాలి. లాగు ఆయితే మూడు గజాలు 

చాలు అంటే వీరికి గూడ నాలుగు గజాల గుడ్డ ఆదా అన్నమాట 

ఈ విధంగా కం టోళ్ళు, విదేశాంగ విధానం, దేశ రక్షణ, భూ సంస్క. 

రణ సాంఘిక సంస్కరణలు, నాటకాలు, భాషా పయు క్ర రాష్ట్రాల గురించీ, 

గిరీశం తన అభి పాయాలు వెల్లడించాడు ఇంకా కావలసివ స్తే గిరీశ నిలయం, 

పార్వతీశం వీధి, మధురవాణిపురం _ 56 కు లెఖ రాయాలట, 
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జాతీయాలు : 

నుడికారాలు జాతీయాలు సామెతలు అనేవి ఏ భాష లోనై నా ఉంటాయి 

ఆవి ఆ భాషకు నిసర్షరమణీయ మైన నొందర్యాస్ని సహజత్వాన్ని కలుగ 

చేసాయి ఇతర భాషల్లోకి వాటిని అనువదిస్తే ఆ సౌందర్యం (పతిఫలించజాలదు 

ఆటువంటివాటిని కూడ పేరడీకారులు విడిచిపెట్టలేదు వాటి నిర్మాణ విధానంలో 
కొత్తవాటిని కల్పించారు నవ్వులు కురిపించారు ఈ రంగంలో శ్రీరమణ, 

శంకరనారాయణలని ఆతిముఖ్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు శ్రీరమణ *న్యూనుడులు' 

పేరుతో ఆంధజ్యోతి వారవతికలో కొన్నేళ్ళు రాశాడు. అవన్నీ శ్రీరమణ 

హాస్యజ్యోతి ద్వితీయభాగంలో సంకలనమయ్యాయి. 

ఎంత పట్టు (witt) కి అంత నవ్వు. 

కవిగారి కోవం కలానికి చేటు, 

కల్లో గంజో మాతో పాటు 

కాసింది వెన్నెలంపే కోసి గోడౌన్లో పడెయ్యమన్నాట్ట. 

కొండంత రచయితికి కొండంత ప్యతిక తేగలమా? 

తంతే పోయి బారులో పడ్డట్టు 

తా జెడ్డ నవల పతికంతా చెర చినట్లు. 

తిరిగి సబ్ ఎడిటరు తిరుగక రిపోర్టరు చెడతారు, 

పండిత పుతుడు పద్దిషరు ఆయినట్టు 

పాశీ వెళ్ళి కాగితంమీద పడ్డా కాగితం వచ్చి పాళీమీద పడ్డా 

ముప్పు పారకులకే. 

భర్త ఒకటి తలచిన భార్య వేరొకటి తలచును. 
మంతిగారి మాటలకు ఆర్హాలే వేరులే. 

రాజకీయమంతా విని రాజ్నారాయణ ఎవరని అడిగినట్టు 

వెయ్యి బార్ల పూశారి 

ఇలాంటి వెన్నో శ్రీరమణ సృష్టించాడు హాయిగా చదువుకొని ఆనం 

దించాలే కాని విస్టేషణలకు పూనుకోరాదు 

శంకరనారాయణ, ఆంధ్యవభ దినషతిక ఆదివారం అనుబంధంలో 

“పన్ గన శీర్షికను కొన్నెళ్చుగా నడుపుతున్నాడు. ఆందులో రాజకీయ నాయకుల 
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[పవర్తనపై సుతిమెత్తగా విమర్శలు చేస్తాడు వదాల విరుపులు ఆయన వ్యాసా 
ల్లోని ముఖ్య పత్యేక త అట్లాగే ఫన్’ పరాగ్ పేరుతో సూ _క్రిపాయాల్లాంటి 

రెండు మూడు వాక్యాలు (పతి ఆదివారం ఆం్మధ| పభ అనుబంధంలో శంకర 

నారాయణ ఇస్తాడు (పసిద్ద వాక్యాలను కొంచెం మార్చి విరిచి నూతనార్థం 

సృష్టిస్తాడు 

వరజాతి చర్మిత సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం 
కొత జర్నలిస్టుకన్నా పాత పారకుడు మేలు. 

బజారుకు వెళ్ళడ మూ “తీర్ణి యాతే. 

“కోడలికి చెవులుంటాి యని ఆ త్తగారి తక యం 

మనిషయినా పు... కాక్” ఆయితే కష్టం 

డె డై వర్డు ఆడేవి “రాష్ pees 

ఇపుడు “యతులి దర్శనం ahd ee) స్సు త్ 

పోలీసులకు నక్సల్స్పె *గన్నెరి. 

బావబంధాల నుంచి బయటవడలేనంటుంది మరదలు పిల్ల. 

పోస్టల్ వారిది “ఈజీ డెలివరీ! 

ఈ విధంగా శంకరనారాయణ కొన్ని వందల చమత్కారాల వాక్యాలను 

పారక ప్రపంచంపై విసిరి ఆలరించాడు 

ఆం|ధజ్యోతి వారషక్రికలో ఓ పదేశ్శుకితం ఇలాంటి చమత్కారాలు 

(వతి వారం వచ్చేవి 

&ఓటుకొచ్చి నోటు దాచినట్టు - 
బావా బావా బూర్జువా అరిచే రావే రావే కా మేడ్ అన్నట్టు 

చలం పీరిక అర్థం కానివాడు శ్రీశ్రీ మీద రిసెర్చి చేసినట్లు 
వీరకడితే జయ[వద కట్టకపోతే జయ మాలిని 
క్షుదనవల రాసి ఆంజనేయస్వామివారికి అంకితం ఇచ్చినట్టు. 

ఒక మందుపార్టీలో ఇద్దరు కవులు ఇమడనట్టు 

ఈనాటి _పేయసే రేపటి రాక్షసి. 

లాంటి వాటెన్నింటినో కోకొల్లలుగా ఉదాహరించవచ్చు 
ఈ విధంగా వ్యక్తులు. తమ అభిరుచి కొద్ది అలవాటుకొద్దీ ఒక్ (పత్యేక 

మైన) శై 3౩ లికి కట్టుబడిపోయి రా 'సేపీ, ఒక పద్దతి, ఓక నిర్మాణ చటం స్థిరపడి 

ఉన్నవాటిని అట్లాగే అనుకరిస్తూ విధిగా రాయవలసి వచ్చేవీ సాహిత్యంలో 

ఉండక తులు "అలా ఉండడం ఎంత సహజమో వాటికి పేరడీలు రావడం 

కూడ ఆంతే సహజం. అలా ఉండడం తప్పా ఒప్పా అన్న చర్చకు వీల్లేదు. 

చర్చ అర్దం లేనిది. 



తి1. ఇవి కావు పెరడిలం 
ఎట్లాంటి అనుకరణలు పేరడీలు అవుతాయో ఎట్టాంటివి కావో “లక్షణ 

పరామర్శ చేస్తున్నప్పుడే వివరించడ మైంది సాహిత్యలోకంలో 'పేరడీలుగా 

"పేరు పొందినవీ, పేరడిలుగా |భమింపచేసేవి కొన్ని (గ్రంథాలూ కవితలూ 

ఉన్నాయి నిజానికి అవి పేరడీలు అనిపించుకోవు, అట్లాంటి వాటిని గూర్చి 

ఈ అధ్యాయంలో చర్చిద్దాం 

శుక్ష పక్షం : 
శుక్ర పక్షం” అనంతపంతుల రామలింగ స్వామి రచన భావకవిత్వం పట్ట, 

ముఖ్యంగా దేవులపల్లి 'కృష్ణవక్షంి పట్ట "'పేరడీగా దీనిని చాలమంది తలపోస్రారు 

కాని ఇది సరికాదు భావకవిత్వం పె రచయితకుంచే అనిష్టాన్ని, ఆసహిష్తుతను 

వెల్లడించే రచన ఇదె శుక్షపక్షంల' భావకవిత్వం పె విసుర్లు కనిపిస్తాయి తప్ప 

పేరడికి జీవధాతువై న 'హాళ్యపూవతానుకరణ” కనిపించదు. ఈ కావ్యం తెనాలి 
రామకృష్ణునకు ఆంకితమీయబడిండి విఘ్నుకవి, కుకవి, వికటవదర్తి, కవిరాజు, 

భావకవిత్యము, భావతురంగము, భావకవి, గణాధిపతి అనే 8 శీర్షికలతో కావ్యం 

సాగింది *“రసహీనమైన భావకవిత్వమును, భావకవుల శుషో్య_డంబరమును 

వివరించుటలోను, సరనముగా నిరసించుటలోను కవిగారు అద్భుత మైన చమ 

త్కారమును |వదర్శించినారు? అని గిడుగు సీతాపతి కుక్షపజానికి పిరికను రాసి 
రచయితను [పోత హించారు కూడా. 

“భావకవిత్వమట్టు బహుభంగుల దో(చెడు' వినాయకుని స్తుతిస్తూ, భావ 

కవిత్వాన్ని నిరసిస్తూ శుక్షపక్షం ఆరంభమవుతుంది కావ్యంలో చాల చోట్ల కృష్ణ 

శాన్ర్రీని అధి షేపించడం గోచరిస్తుంద “శుక్రపక్షంి అనడంలోనే కృష్ణ పక్షానికి 

(వతికృతి అన్నది స్పష్ట మవుతుంది. 

“కృష్ణ పజు_త్తకాక ము” (పుట 511 అనడంలోను, “విభావరి నా కృతినామలి 

(పుట 558) అనడంలోను దేవులపల్రిని తలపింవచేస్తుంది. 

“అధికమాస*ి నామంబున నస్మదియ 

ఖండకావ్యాలు. గొన్నింటిం గడంగి కూర్చి 

యెలమి నా పొత్రమును (పచురంచినాడ” (పుట 87) 

కృష్ణ కాన్త్రి పుస్తకం పేరు కృష్ణపక్షం. కనుక అది స్ఫురించేలాగ 

“అధికమాసం” ఆని "పెరు పెట్టాడు. కృష్టళాశ్ర్రి కృతులు కృష్ణ పక్షం, ఊర్వశి, 
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పవాసం కలిపి కృష్ణపక్షం పేరుతో సంవుటంగా రౌతు బుక్ డిపో వారు |[వచురిం 

చారు. దాన్ని రచయిత హేళన చెస్తున్నాడు. 

“ఎంత విచి త పున్గవనమి య్య ఇది, పద్దెము నెంతగాంచి 

నుంతయు భావగోచరత చొప్పడి (పుట 53) దని 

దేవులపల్లి కవిత్వాన్ని అధివేపిస్తాడు. 

పలతట. కేవలం కృష్ణశళాస్ర్రీపట్ల విమర్శనేకాదు _ భావకవిత్వం పట్ట, 

భావకవులు స్థాపించిన సంస్థలపట్ల, వ తీకల పట్ట కూడ విసుర్లు కనిపిస్తాయి 

“నా మతము స్వీకరింపక నాదు సమితి 

యందు సభ్యుడు గాకుండ'ి రి రె) అన్నది తల్హావజ్ఞ ల శివశంకర కాశ్ర్రి 

స! నడిచిన *సాహితి సమితి'”ని ఆటపట్టించడ మే “కవితారతి నాబడు 

మాసప తిక (పుట 84) భావకవుల'సాహిాతి' మాస వ్యతికయె కాని వేరు కాదు. 

భావావేశ సమయమున 
నేవో |వాసినా(డ నిపుడడుంగ న 

నేవిధిం డెలుపుదు? నీ వా 

థావాచేశంబు నొంది భావింపందగున్ (పుట 84 

అనడంలో భావకవిత్య రచనవట్ట అధికేపం సుస్పష్టం. 
అను(గాడుటను వాయుటను తెలియన్యులె 

నాంగ భాషాజానమవసరంబు 
లం ళో 

దేకాటనోత్స._.టావేశ ముండన్వలె 
నుద్యోగమున బుద్దియుంచరాదు 

భావగీతాలను బాడుచుండన్వలె. 
బూర్వకవులం దిట్టిపోయవలయు 

స్వేచ్చా విహారంబు సేయవలెన్; సభ్యు 

లొకరినొకరు మెచ్చుచుండవలయు 
నప్పకవి "సెప్పినది యెల్ల దప్పవలయు 

నర యంగర్హద్వయ ము "గప్పి యాడుకురుల? 

జెంచవలె, “నూత్న వేషంబు వేయవలయు 

మా సమితి సభ్యులకు నియమంబు లివ్వి (పుట 85 

అనడం సాహితీ సమితి సభ్యులను, భావకవుల “ఫ్యాషన్దిను హేళన 

తన ల అయితే భావకవులు అప్పకవిని అంటే ఛందస్సును తప్పలేదు; 

తప్పనలేదు, 
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కొండమీద విన్న గూగూలు! 
కొండ కింద గన్న వాగూలూ!1 

ఆప్పన్న చెవినున్న వ్రోగూ లు]! 

అనవేమారెడ్డి యూీగూలు! (పుట 39) 

ఆని ఒక భావకవి అనవేమారెడ్డి ఆస్థానంలో చదివి వినిపించినట్టు, దానిని 

శ్రీనాథుడు వ్యాఖ్యానించినట్టు కల్పించడం భావగీ తాలను ఆటపట్టించడానికే 

భావకవుల గీతాలను ముఖ్యంగా కృష్ణశాశ్రని కృష్ణపజున్ని పనిగట్టుకొని 

విమర్శించడమే అనంతపంతుల రామలింగస్వామి శుక్షపక్షం ఆంతర్యం ఇది 

ఎంతమ్మాతం పేరడీ కాదు అధిశేప రచనగా దీనిని పరిగణించడమే 
సముచితం, 

కాపువిడ్డ ఎ 

పల్రీయ సౌందర్యాన్ని తెలంగాణా భాషలో వర్ణించిన చక్కని పద్య 

కావ్యం 'కాపుబిడ్డ.” దీనిక ర్ర గంగుల శాయిరెడ్డి దీనజీవితాలు, కడగండ్లు, 

పండ్లు ఫలాలు, వ్యవసాయపు పనిముట్లు అనావృష్టి - అతివృష్టి మొదలై నవి 

నిసర్గ సుందరంగా ఈ కావ్యంలో వర్ణితం 

కౌను బంధించి జనసేవ బూనడేని 

జిహ్వూచే నారుపాట్టను జెప్ప డేని 

యర్హు నిష్పాక్షికంబుగా నమరదేని 
పుట్టనేటికి భారమై భూమిపైన - (వద్య సంఖ్య రొ 

ఆపన్నునకు నిచ్చు హస్తమే హస్తంబు 

పరుల మంచికి దిర్లు పదము పదము 

యన్యు శుభము జూచు నక్షులే యక్షులు 

భువి మేలు వినగోరు చెవులు చెవులు 

సర్వదోషము ఏడు చర్మమే చర్మంబు 

కష్టారితము కూడు గంబి గంజి 

(శమము (మాణించు క్వాసమే శ్వాసంబు 

మంది మేలును కోరు మనము మనము 



మిగిలినవి 297 

లోక కల్యాణముల గోకి పాక టముగ 

దినము కో ష్షించు. వారెసో దివ్యులరయ: 

వారి వారిని జేరిన వారి జేర 

కర్షకా! మన యఘములు కలకు దొలగు (141) 

ధర సేవజేయని తనువు తనువు గాదు 

గాలివే నిండిన |గామఫోను 

కష్టంబు సేయని కరము కరముగాదు 

తోలుబొమ్మకు గల తోలు కేలు 

పనిబాట సేయని పదము పదముగాదు 

వెకిలి గుజ్బ మునకు బెట్టుకాలు 

జన సేవసేయని ధనము ధనముగాదు 

ఫణులు కావలియున్న మణులమూట 

మేక మెడకింది చన్నులు లోకమునకు 

క ర్షకా! యువయోగంబు గావుగావ 

జగతి సేవను జేసిన జన్మ జన్మ 

పరులమేలు సహించు టే బరము వరము (142) 

ఉదాహరించిన మూడు పద్యాలు పోతన భాగవతం పద్యాలకు అనుసరణ 

న్న సంగతి నిర్వివాదం అనుకరణ ఉన్నంతమాతాన “పేరడీ'లుగా తల 

శోయరాదు రచయితకు పేరడీ సృష్టించాలన్న దృష్టి లేదన్నది ఒక ఆంశం 

మొతం కావ్యం చదువుతున్న అనుభూతిలోనే మధ్యలో వచ్చే ఈ పద్యాలను 

సడ పారకుడు చదువుతాడు. హాస్య సన్నిహితమైన అనుభూతి ఏదీ పారకు 
5కు కలగదు ఈ పద్యాలు కవిమీదనున్న పోతన  పభావానికి వేతీకలు ఆంతే 

పాచీన కావ్యాలకు కూర్చిన పీరికల్లో “అనుసరణలు . (పభావాలు” అసి ఒక 

పిపాౌంశముంటుంది. దానిలో ఆ కవిపైగల వపూర్వుకవి | పభావాలను, అర్వాచీన 

కవులపె ఆయన చూపిన వభావాలను నిరూపించే పద్యాలను పీరికా క రలు 

సామాన్యంగా ఉదాహరిస్తుంటారు గంగుల శాయిరెడ్డి రాసిన ఈ పద్యాలు కూడ 

ఆట్రాంటివే. వీటిని కనుక పేరడీలుగా నిర్ణయిస్తే పైన చెప్పిన (పభావాలు, అను 

సరణలకు చెందినవన్ని టినీ -పిరడిలుగానే భావించవలసి వస్తుంది 
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కవన విజయం : 

కృష్ణరాయలు 'శువన విజయంలో ఆష్టదిగ్గజ్లా అతో సారస్వత గోష్టులు 

జరవడం చార్మితకాంళం. ఇటీవలి కాలంలో "హైదరాబాదులోను; ఆంధ 

ర విద్యాంసులు కృష్ణరాయల ఆష్టదిగ్గజాల వేషాలు దాల్చి, ‘భువన 

విజయంి పేరుతో సాహిత్య రూపకం |పదర్శి చడం బాగా వ్యా ప్రిలోకి వచ్చింది. 

నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు ఆధునిక పరిస్థితుల కనుగుణంగా 'కవనవిజయంి 

రచించాడు. ఇందులో ఆరు ద సృష్టించిన కర్ సూర్యారావు ఆధునిక 

కృష్ణరాయలు. ఆయన కవన విజయం పేరుతో ఆధునిక భువన విజయాన్ని 

నిర్వహిస్తాడు, దీనిలో ఒక (వబంధకవి (విశ్వనాథ); భావకవి (కృష్ణశాస్త్రి); 

అభ్యుదయకవి (గజ్జెల మల్దారెడ్డి), దిగంబరకవి (నగ్నముని); వివ్హవకవి (శ్రీశ్రీ, 
ఆరుద) సినీకవి (సి నారాయణరెడ్డి); హాస్యకవి (జరుక్ శాన్ర్రీ) నవలా 

రచయితి నాంచారమ్మ, (యద్దనపూడి సులోచనరాణి) -ఇట్లా ఏడుమంది కవులు, 

ఒక రచయితి తమ రచనలను ఈ ఆభినవ కృష్ణ రాయలకు వినిపిస్తారు. 

“భువన విజయరి కృష్ణరాయలు ప అష్షదిగ్గజాలను వస్తువుగా (గహించి 

నండువల్ర వస్తువుకనుగుణంగా ఆహార్యాదులతో పద్యాలతో "కొనసాగుతుంది. 

కవనవిజయం ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది. ఆంతే 

తప్ప, "పేరడి కాదు భువనవిజయం (పరణలో దానికి సమాంతరంగా నాగ 

భైరవ “కవన విజయంి వెలువడిందని చెప్పవచ్చు. 

అకాలజ్ఞాన తత్వాలు : 

యెల్డండ రఘుమారెడ్డి శ్రీశ్రీ మహ్మోవస్థానానికి ప్రతిస్సర్ణతో రాసిన 

కావ్యం “అకాలజాన తత్వాలు 4 
ల్లా 

ఎముకలు వంగిన 

వయస్సు [కుంగిన 

[తాగుడు (మింగిన 
సోమరికవులూ చావండి 

స్వశ కక్తి నిండే 

సత్తువమండే 

స్వయం "సేవకులు తేలెండి (పుట 52) 

ఆని శీ మహ్మోపస్థాన గీతాన్ని అనునరినూ “మహావవంచంి గేయం రాశాడు, 
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కదిలేది కదిలించేది కమ్మటి సీసావద్యం 

మారేదీ, మార్థంచెదీ మాదిన రష్యావాదం 

శ్రామిక సౌభాగ్యానికి స్మామాజ్యాదిక దాహం 

ఈ దోస్తీ దస్తావేజు ఇవి కాదోయ్ సుస్నేహం 

ఏ రాతలు ఎందుకు రాసెనో ఏ రష్యా ఏంజే స్తదో 

బలవంతులు బలహీనుల బానిసలను జేస్తారూ 

ఆందు కెరా ఆహైను అట్టడుగున పడుతుంటే 

పోలిండు కంపూచియా పాపోసుల కిందుం టే 

రష్యా నిర్మాణానికి రాళ్శిత్తిన కార్మికులవ్వరు? 

(శీర్షిక. దాగని సత్యం, పుట 60) 

ఇవన్నీ అనుకరణలే కాని రచయిత దృష్టికోణం విభిన్నం “మార్ కా 

ఒక సాలెపురుగు ఆ పురుగు మాయాజాలంలో పుటుక్కున జారిపడ్డవాడే శ్రీశ్రీ. 

ఆయన మహ్మావస్థానం తెలుగు సాహిత్యంలో అనవసర స్థానం అసి యొల్దండ 

రఘుమారెడ్డి తలపోసాడు (భూమ్క VD). శీఢీ రచనలను పేరడీ చేయడం 

ఆయన అభిమతం కాదు సెడాంతిక ఫదంవల శ్రీశ్రీని తార్కికంగా ఖండిం 
ను c3 

చడం (రచయిత దృష్టిలో), శ్రీ శ్రీ కవనాయుధాన్ని లాక్కొని అతనిమైక 

ఎక్కు. పెట్టడం యెల్దండ రఘుమారెడ్డి అకాలజ్ఞానతత్వాలలో జరిగింది _ అంతే. 

మరో(పస్థానం : 

నాదెండ్ల రామకృష్టశ ర్మ రాసిన కావ్యం “మరో|పస్థానం'. 'శీతీగారి 

మహా(పస్థానం ఉండగా నా రచించిన మరో పస్థానం ఇంకా. ఇంకా. .. అదే 

ఒరవడిలో మానవత్వపు విలువలకై పేటో ఆదర్శరాజ్యం కోసమై ఎన్నో ఎన్నో 

మర్శోపస్థానాలు ముగింపు లేకుండా రావడం సహజం కదా! నిజంగా మాన 

వత్యానికి, తద్వికాసానికి ఈ కావ్యం సోపానం కావాలని రచయిత ఆకాంక్ష. 

రామకృష్ణశర్మ అధ్యాత్మిక వాది, షిర్దీసాయిబాబా, సత్యసాయిబాబా, (శ్రీరామకృష్ణ 

పరమహంసల "పె రచనలుచేసి “ఆత్మతృప్రి, దైవ(పితి, సాయికృవ' జ ర్థించాలను 

కొనే వ్యకి. శ్రీశ్రీ “మహ్మాపస్థానంిలోని మహాపసానం, సాహసి, గర్రించు 
కలనా = థు మ జ 

రష్యా, ఆః, పరాజితులు మొదలైన గీతాలను అనుకరిస్తూ ఖండికలు రాశాడు 
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మర్శొవస్థానం /మరో|పస్థానం 

మరో_వస్టానం చూడండి 

వడిగా దూకండి /వడిగా దూసుకుపోండి 

అదిగో! తష. మరో వస్థానం 

స్వార్థం వీడండి /ఆత్మదర్శోనమౌనండి 

జ్యోతీరాకాశం చ చేదించండి /డై వదర్శనమౌనండి 

క నబడ లేదా /మరో (వస్టానపు సూక్ష్కురూపం! 

పాంచభౌతికశరీరం /కుళ్ళును, చచ్చును, మాడును 
“సాయిరాం! సాయిరాం! సాయిరాం! 

సాయిరాం! సాయిరాం” అని నడవండి! 

శీత మహా పస్థానగీతానికి ఛాయలో మరో (స్థాన గీతం ఇలా సాగుతుంది: 

స్పందించు భారత్ /సాధించు భారత్ 

శాంతిశంఖం పలికించు భారత్ 

బహుజనస్వామ్యం భాసించు భారత్ 

జీవించు భారత్ /జయించు భారత్ 

అని సాగుతుంది *స్పందించు భారత గీతం ' ఇది శ్రీశ్రీ “గర్జించు రష్యా! గేయా 

నికి అనుకృతి, తన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని వ్యకి కీక రించడానికీ (సిద్దమైన శీశ్రీ 

కవితల బాణీలను రామకృష్ణ్టశర్మ వఏవినియోగించుకొన్నాడు తప్పు, పేరడీ రాయా 

లన్న కోర్కె. ఆయనకు లేదు 

హపూర్వహపరాద పరిశోధక కథలు : 
కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, టి వి శంకరం పేరుతో ఒకప్పుడు 

“తెలుగు న్యతంతి షరికలో సీరియల్గా రాసిన కథలివి కె సత్యానందం 
(డిటెక్టివ్ కె.యస్ ) [బసవాని భృదయ్య ఉరఫ్ భ/దం |పధాన ప్యాతలు 
సలా -ందం విద్యా గంథం ఉన్నవాడేమీ కాదు మొదట చలనచ్మిత నటుడు 

కావాలని కలలుకన్నాడు ఆది ఫలించలేదు దాంతో పట్నానికి వెళ్ళి డిటెక్టివ్ 

కావాలని కలలు కంటాడు రకరకాల వింత అనుభవాలు కలుగుతాయి 

పారకులను కడుపుబ్బ నవ్విస్తాయి కొడవటిగంటి అన్నట్టు “3యస్ కు 

చదువూ సంస్కారమూ లేకపోవచ్చు కాని డిటెక్టివ్ కావాలనే అతని 

కాంక్షను, తీనమైన ఆవేదనను ఎవరూ కాదనలేరు చివరకు ఆతను తాను 

డిటెక్టివ్ అయినట్టు కలలు కూడా కన్నాడు మేలుకొని వున్న సమయాలలో 
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తపస్సు చేశాడు. డి టెక్టివు ఛాన్ఫుకోసం అతను పడ్డ ఆగ బాట్లు వర్ణనాతీతం! మానవ 

మాతుడు అతను ఇం కేమీ =రకారాత్సు!'! కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి అన్నట్టు నాసి 

రకం తెలుగు డిటెక్టివు పుస్తకాలలోని నాసిరకం పరిశోధననూ, నాసిరకం కథా 

నిర్మాణాలనూ అపహాస్యం చేయడానికి కె. యాస్ వంటి కారికెచర్ సృష్టిని 

కుటుంబరావు చేశారు. మంచి డిటెక్టివ్ కథలో కో దొరికింపచేయడానికి 

ఉత్సుకతను పుట్టించే ఘటనల మధ్య ఒక బలమైన తర్కం ఉంటుంది. 

ఇ యాస్ కథల్లో తర్క_బలం ఉంటుంది * కాని అదంతా మిథ్య, అసహజ 

రీతిలో సాగి నవ్వుల పాలవుతాయి. 

ఈః కథల్లో అసంగతంగా, అస్వాభావికంగా పాతలను, సంఘటనలను 

చితీకరించి డిటెక్టివ్ సాహిత్యాన్ని గేలిచేయడం కనిపిస్తుంది. 

పేరడీ _ అధికేపరచన సన్నిహిత సంబంధం కలిగిన రచనా (పకి 

యలు అధిక్షేప పరిధి పెద్దది కావడంతో అధిషేవప రచనలు కూడ పేరడిలుగా 

తలపేంప చేస్తుంటాయి మ పతతి “హపరాధ హపూర్వ పరిశోధక కధలుిలో 

అధిక్షేప హాస్య ధర్మాలే అధికంగా చోటుచేసుకోవడంతో పేరడీ లక్షణాలు 

మిశితమయ్యేయే కాని పూర్తి పేరడీ రచనలు కాదన్న నిర్ణయానికి రావలసి 

వచ్చింది అయితే వింత భూకంపం, ఆకాశంలో హక్సిడెంటు కథలు రెండూ 

పేరడీలు 

ఐక రాజ్య సమితి అని కూడ నరిగా ఉచ్చరించ లేని, “హోం మంతి” 

పదవి ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉండదని తెలియని ఈ చవట కె యాస్కు, 

ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యదర్శి ఫోన్ చేసి ఆటంబాంబులు ఎత్తుకుపోతున్న వాళ్ళని 

పట్టుకోమని అర్జిస్తాడు పక్కగదిలోకి వెళ్ళినంత సునాయాసంగా ఈ డిటెక్టివ్ 

“'సెకటీ” ఉండే ఇంట్లోకి పోతాడు గూర్జా నవ్వి “తమ "పేరు జగత్పసిద్ధం కాసి 

కాని తమ దర్శనం ఇదే (పథమం చాల సంతోషం అని లోపలికి పంపిస్తాడు 

1 కుటుంబరావు సాహిత్యం. ఆరవ సంపుటం (11989, పీరికలో 

2 కుటుంబరావు సాహిత్యం - ఆరవ సంపుటం 1989 పీరికలో 
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బెనిలక్సు |పధాని వస్తే, గూర్భా గేటువద్దనే ఆపేస్తాడు. అంత గొప్పవాడవు 
తాడు అన్నమాట కే, యస్.1 

అట్లాగే వింత భూకంపంి కథలో బర్మా మైసూరు బెంగుళూరు ఢిల్లీ 

ఈ డిటెక్టివ్ వెళ్తాడు. చివరికి పద్యావతిది ఆత్మ హత్య అని తేలుస్తాడు. 

ఈ డిటెక్టివ్ ఎక్కడ వెళ్ళితే అక్కడ (పతివారు క. కోనం కాచుకూర్చు 

న్నట్టు ఉంటారు. హోటల్ మేనేజర్ పద్మావతిని “పదిహేడేళ్ళ అయిదునె బ్ర 

మూడు రోజుల శతకం ఈ హోటలుకు వాళ్ళ నాన్నతో వచ్చిన అమ్మాయేగా?ి 

అని అడుగుతారు. ఈ కాల వివరం ఎంత అస్వభావికంగా ఉందో వేరే చెప్ప 

వలసిన వనిలేదు. 

“కేయాస్ మెదడులో దీపారాధన వెలుగుతున్నది నూనె కెరటాలు 

మెదడుని అటూ ఇటూ తాకుతున్నాయి” లాంటి వర్ణనాత్మక వాక్యాలు చచ్చు 

డి బెక్సి వ్లలో కనిపించే వాక్యాలకు వాతలు. 

అవా స్తవికత అసహజాలతో ఊండే డి టెక్టివ్లకు కొడవటిగంటి చేసిన 

"పిరడిలివి ఈ ఒక్క కే కాదు, సపేరడిలుగా అందరిచేత ఒప్పుకోబడుచూ 

పేరడీలుకాని అధిక్షేప రచనలు తెయిగు సాహిత్యంలో చాలానే ఉన్నాయి 

"పేరడీ ఎప్పుడైనా గంభిరమైన వస్తువునే ఆలంబనగా చెసుకొని పుడ్తుంది. 

ర గాంభీర్యం లేకుండా హాస్య క్షణాలే అధికంగా చోటుచేసుకొన్న పుడు 

దానికి "పేరడీ పుట్టడానికి వీల్రేదు. దానిని మూలాన్ని అనుసరిస్తూ వెలువడిన 

మరో రచనగా భావించవలసివుంటుంది, 

వేమరాజు ప 'రత్నమాలిలో గిరీశం, రామప్ప పంతులు, 
కాంతం, జంఘాలళాన్ర్రిలను _శక_స్తూ రచనలు చేశాడు, ముళ్ళపూడి ass 
గిరీశం లెక్చర్దు' దంచాడు ఆయల సోమయాజ ల నాగేశ్వర రావు ర్ట 

జంఘాలకాన్త్ర' అయ్యాడు ఏటన్నింటిని పేరడిలుగాకాక “ఆనుకృత రచనలు 
లేదా అదర్శానుకరణలు (Idealimitation) గానే తలపోయడానికి హేతువు 
మాతృకలు స ఎస్పెతాలు రావడమే 

జన్భాశుల్కా-నికి పొడిగింపుగా గోవిందరాజుల సుబ్బారావు “గిరీశం 
పునరాగమనంి, కె నిర్మలాదేవి “తదనంతరం” (16_ 5.1986 ఆం, ధజ్యోతి 
వారష్క తిక) రాశారు |పఖ్యాతమైన ఒక నాటకాన్ని ఆదే యాసతో పెంచి 
రాయడమే రదయిత లక్ష్యం కాని, పేరడీ సృష్టించడం వారి అభిమతం కాదు 
Ss a Ran 
1. ఆకాశంలో హాక్సిడెంట్ కధ కుటుంబరావు సాహిత్యం _ ఆరవ సంపుటం 

ప్పట 481 

2, వింత భూకంపం a పుట 460. 
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శ్రీశ్రీ, అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు, ఆరుదలు సంయుక్తంగా 4మ్వే స్వే? 

అనే ఒక  'అర్థంపర్థంలేని సుదిర్హ కవిత 1953 లో రాస్తే, 1954 లో ము[దిత 

మైంది. థ్రీ సాహిత్య సర్వనస్వంలో తర్వాత ఈ కవిత Gs చేర్చు 

బడింది. దీనిని అనుసరిస్తూ వేమరాజు నరసింహారావు “మనమే” అనే పేర ఓ 

ఖండిక రాశాడు దానిని రచయితే పేరడీగా పేర్కొని “పేమోపహారంి 

అనే స్వీయ కవితా సంకలనంలో చేర్చాడు. 

మేమే మనమే 

సిరిసిరిమువ్వలం నవ్వని పువ్వులం 

చెరిగిన దవ్వులం వరమీయని వేలుపులం 

మృత్యువు పెర ట్లో అణగారని మంటలం 

మందార పువ్వులం పొాగచూరిన బతుకులం 

భగవంతుని వితంతువులం చదవని కావ్యాలం 

భాషించే జంతువులం అతకని వాక్యాలం 

అల్లసాని వాడలం మృ క్యువు అడవితో 

చింతాకు పతకాలం పాడే చెంచులం 

సిగుమాలిన శతకాలం భగవంతుని ముద్దాయిలం 

కు'ప్రే ఉల్రిపాయలం ముద్దొచ్చే మొద్దబ్బాయిలం 

స. లోయలం కుళ్ళిపోయిన వంకాయలం 

వీకటి పిలుపులం నవ్వని పువ్వులం 

భగవంతుని ప్యాస్ పోర్టులం వరమీయని వేలుపులం 

సీరజాక్షుల బుగ్గలం అణగారని మంటలం 

నోట్లో పిల్రి మొగ్గలం శృంఖలాబద్దులం 

ఈ “మేమే” కు “మనమే' నువ సూతాలుతో చసేరడీగా నిర్ణయించగ లం? 

తి. సమానమే కావచ్చు. మాతృకకు భిన్నమైన అనుభూతిన్ ఏదీ ఇవ్వడం 

లేదు కారణం మాతృక గంభీర మైంది కాకపోవడం, నవ్వించేది కావడం. అందు 

వల్ల “మనమేిను పేరడీగా ఆంగీకరించరాదు 

ఈ విధంగా అధిషేపాత్మకానుకరణలు, ఆదర్శానుకరణలు, తాత్విక 

భేదంతో చేసే అనుకరణలు, హాస్య రచనలకు చేసే అనుకరణలు ఎన్నో సాహితీ 

లోకంలో ఉంటాయి. వాటన్నింటిని శాస్త్రీయంగా చర్చించేటప్పుడు పేరడీలుగా 

కావించరాదు. క్ల జ 



తీ2. సారాంశం 

సాహిత్యంలో అనుకరణం రెండు రకాలు, పూర్వకవుల |వతిభకూ, 

పద్యరచనా నై పుణ్యానికి సాంగిహోయి వారి రచన లాగే రచన చేయడం, ఒక 

దృక్పథానికి చెందిన కవి రచనల బాణీలు (వసిద్దమైతే వాటిని తద్భిన్న మైన 

సిద్దాంతాల వారు ఉపయోగించుకోవడం ఇవన్నీ ఒకరకమైన ఆదర్శానుకరణలు 

(Ideal imitations) అలా కాకుండా ఒక రచయిత శైలీ విన్యాసాలను, అభి 

రుచులను విలోమమార్షంగా విషయాంతరంతో హేశనాత్మకంగా అధికేపాత్మ 

కంగా మాతృక వెంటనే స్పురించె విధంగావేసే ఎకటానుకరణలు (Ridiculas 

imitations) పేరడీలు 

పేర డీక ర్ర - కావాలని (పసిద్ద పద్యాలనే ఎన్నుకొని ఒకటీ అరా వర్ణాలు, 

పదాలు మార్చివేసి నూతనార్ధం వచ్చేలా పేరడీ సృష్టిస్తాడు దినిని (గంధ 

చౌర్యంగా తలపోయరాదు 

రచయితల్లో మామూలుగా కనిపించే వైయక్తిక వైపరీత్యం (Eccen- 

tricity) నమ్మకాలు (Sentimentalism) స్ట బ్బలౌల్యం (Pedantry) నిస్తేజత 

(Dullness), పటాటోవం (Pompourness) స్వీయోత్క-ర్ష (Self impor. 

tence) మొ॥ లక్షణాలు పేరడీ రాయడానికి పురికొల్ఫుతాయి. మాతృకలోని 

వస్తువు (content)కు రచనా పద్దతికి మధ్య ఉండే సమన్వయాన్ని సమ 

తౌల్యాన్ని భగ్నం చేయడం |వధానంగా పేరడీలో జరుగుతుంది 

పేరడి రచయిత ఏకకాలంలో పారకునిగాను, రచయితగాను దర్శన 
మిసాడు పారకుడు ఏకకాలంలో రెండు [గంథాలను (Two Text Worlds) 

చదవగలుగుతాడు ఇది పేరడి (పకి కయ విశిష్ట లక ణాల్లో ఒకటి 

సపేరడీకి రకరకాలుగా తలుగు క్షే పర్లు పెట్టారు. కాని పేరడీ అన్న ఆంగ్ల 

పదమే సువోధకంగా ఉండి [ప్రచారంలో 'ఉంది కనక "పేరడీ అ) వ్య వహరించ 

డమే సముచితం. 
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పేరడిని 1 ధ్వన్యాశయ (Phonic); 2 సం శ్రిష్ట వర్ణాశయ 

(Suprase; mental) 3 పదాశయ (Morphological) 4. పాదాశయ, 

(Syntactical) 5 |వృకియాశయ (Genric) 6. ౩ లీగత (Stylistic) 

7. వైయక్తిక (Individual), వస్త్యాశయ (Thematic), 9. విలోమ 

(Inverted) "పేరడీలని తొమ్మిది భాగాలు చేయవచ్చు. 

ధ్యున్యా శయ “పేరడియే మిమికకి కళగా _పసిద్ది గడించింది. మిమికకికి 

అక్షరరూవం పేరడి. 

భారతీయ సావాత్యానికైనా, ఆంధ సాహిత్యానికై నా ధర్మార్థ కామ 

మోక్ష చతుర్విధ పురుషార నాధనయే గమ్యం, ఉదాత్తత, ఆదర్శవాదం భార 

తీయ -హిరానిడ మూలనసూ తం. ఈ లత్యుంతో వెలువడిన సాహిత్యం కావ 

డంతో శృంగార, వీర రసాలకు, భ క్రితత్వాలకు సమధిక [ప్రాధాన్యం కలగడం 
సహజం అందువల్లనే పూర్వ సాహిత్యంలో హాస్యరసానికి చోటు లేకపోయింది. 

ఎక్కడయినా అరకొరగా విదూషకునిలో కనబడుతుందనుకున్నా భోజన 

పియత్యం, వెకిలిమాటలుతప్ప మరోరకమయిన హాస్యం అంతగా లేదనే చెప్పాలి, 

హాస్యంలో అంతర్భాగమయిన పేరడీకూడా (పాచీన సాహిత్యంలో స్వల్పమే. 

అట్టాగని పూర్తిగా లేదని చెవృలేం ఆధునికుల రచనలు “పేరడీ” రాస్తున్నా 

మనుకుని (Concious గా) రాసేవి కావడంపల్ల పేరడీ లక్షణాలన్నింటికి ఒదిగి 

పోతాయి (పాచీన రచయితలు తమ ధోరణిలో తాము అనుకరంచారు హేళన 

చేశారు. కాని పేరడిీకి నిదర్శనంగా తమ రచన నిలవాలన్న తలంపుతో రాసిన 

వారు కాదు మనం మన అవసరంకొద్ది (పావీన రచనల్లో కేరడీ కానీ పేరడి 

సదృుళాలు కానీ ఏ విధంగా ఉన్నాయో వంశీరిస్తున్నామన్న విషయం విస్మరించ 

రాదు కీడాభిరామంతో ఆంకురించి చాటువద్యాలతో వికసించి చందరేఖా 

విలాపంతో వృక్షమై ఆధునికుల గద్యపద్య రచనలతో ఫలపుష్ప సమన్వితమై 

శాఖటోవళాఖలుగా పేరడీ ఏ స్తరించింది. 

సాంఘిక సంపదాయాలను, శ్రీనాథుని రచనలను ఆటపట్టించడా సీకి 

కీడాభిరామక ర్త పేరడీ రూపంలో కొంత |పయత్నం డేశాడు. మొల్ల తదితర 

కవులను పేరడీచేసి స్వాతిశయాన్ని చాటుకొన్న తెనాలి రామకృష్ణుడు 

TSP._20 
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తెలుగులో [పథమ పేరడీ కవి అయ్యాడు. స్వ్మాగహోపశమనార్హం _పతీకారేచ్చతో 
కూచిమంచి జగ్గకని పేరడీ చేశాడు, ధార్మికాగహంతో సాహిత్య సంస్కర 
జోద్దేశంతో స్వార్దనిరశే కేక్షకంగా కందుకూరి వీరేశలింగం, విష్టుభట్ట సుుబహ్మ 
ఖేశ్వరకవి (ప్రబంధ (ప్మకియను "పేరడీ చేశారు, 

పాశ్చాత్య భావజాలం (పభావంతో తెలుగు సాహిత్యంల్ల్లా' 'ఆధునికత్వం” 
చోటు చేసుకొంది. దాంతో రకరకాల (వ్మకియలు తెలుగులోకి మనకు మొదటి 

నుండీ ఉన్నా ఆంగ్ల సాహిత్య పరిచయానంతరమే పేరడి హృకియరూపంగా 

స్టిరపడింది. నవల, నాటకం, వ్యాసం, కథ మొ॥ గద్య |వపకియలకన్నా పేరడీ 

రచయితలను కవిత్యమే బాగా ఆకర్షించింది. కవిత్వానికి త్వరగా ఆకట్టుకొనే 

లక్షణం ఉండడమే కాక కథ, నవల మొ॥ (షకియలతో పోలిస్తే ఆక్చతిలో 

చిన్నదిగా ఉండడం కూడా హేతువు జరుక్ శాన్ర్రి, మాచిరాజు దేష్మిపసాద్ 

"పేరడీకి (పర్యాయమై నిలిచారు. శ్రీశ్రీ మహాపస్థాన గీతాలు విరివిగా పేరడికి 

గురయ్యాయి జరుక్ శాన్ర్రీ, మాచిరాజు దేష్మే పసాద్, జొన్నవిత్తుల రామ 

లింగేశ్వరరావు మొ! వారెందరో ఆ గీతాలకు As రాశారు. కాఠగడ్డ 

ఏకంగా ఆ గీతాలన్నింటిని పేరడీ చేస్తూ పుస్తకమే |వకటించాడు. దీనికి 
కారణం మహావన్థాకంలోని సదగుంఫనం, ఆవేగమేనని చెప్పవచ్చు. సుమతి 

శతకం, కవి చౌడప్ప శతకం, భాగవతం పద్యాలకు వచ్చిన పేరడీలు కూడా 

"బర్కొ_నదగినవి దైవస్తుతికే పరిమితమైన దండకాలు, సువభాతాలకు విలోమ 
సరకు సృష్టించి కవులు ఆనందించారు మైన 'పేర్కాన్నవారేగాక శ్రీ సీ i 

అబ్బూరి. దాశరథి, ఆర్నుద లాంటి సుః వసిద్దకవులు కూడ పేరడీపై మక్కువ 
చూపించారు 

యండమూరి ఏరేందనాథ్ తులసిదళం” నవలకు శ్రీ మతి నంగీతారెడ్డి 

రాసిన *వేపమండలు” తెలుగులో (పష్మకియాగతంగాను వస్తాఃశయరితిలోను 
వెలువడిన పథమ సమ్మగ పే పెరడీ నవల కథాకథనంలోను పాతల టేర్ణతోను 

చితీకరణలోను శై లీగత మైన 'మేనరజమ్స్'లోను తులసి దళాన్ని ఏకటంగా 
పడంబిస్తూ వెలుపడిన సవల వెవముండలు సల ఫలి పట్ట సాహిత్య విమ 
ర్శగొ పనిచయడమే కాకుండా “దానిమీద వచ్చిన విమర్శలను తిప్పికొట్టిన బల 

లే మైన | | వతివిమర శ” వాడ వసిజయడం గమనారం మాతృకా విమర్శకులకు 
ఇ 
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జవాబుదారిగా పేరడీ |పృకియను ఉపయోగించుకోవడం “వేపమండలు? (పత్యే 

కత. విశ్వనాథ, ఆడవి బాపిరాజు మొదలుకొని యడ్ద వూడి సులోచనారాణి 

వరకు నవలా రచనను శ్రీరమణ అనుకరించి చూపాడు. ఒకే ఆంశాన్ని గహించి 

దానిని వివిధ రచయితలు ఎలా అనుకరిస్తారో శ్రీరమణ చూపడం వల్ల పారకు 

అకు ఆ రచయితల ఇ లీభేడాలను పోల్చి చూచుకోవడం; వారి ' మేనరిజమ్స్” 

_గహించడం సుకరమైంది పేరడీలో ఇదొక [ప్రయోగం తర్వాత చాలా మంది 

శ్రీరమణ దారిలో పయనించారు. 

తెలుగులో పేరడీ కథలు చాలా తక్కువే కథ నిడివి ఎక్కు_వ కావడం 

పేతువ్ర కావచ్చు. మునిమాణిక్యం మామూలు కుటుంబ జీవితాన్ని కైఫి 

యత్ల ధోరణిలో వర్ణించి పేరడికి బీజాలు వేశాడు ముళ్ళపూడి వెంకట రమ 

అకు పేరడీ కథలు రాయడంలో ఆగతాంబూలం లభిస్తుంది. ముళ్ళపూడి 

“'బుణానందలహరి* గంధమే కాదు, | గంథ నామం కూడా పేరడీయే. భాగవత 

పద్యాలకు పేరడీలను బుణానందలహరికి అవతారికగా కూర్చడమే కాకుండా 

పదబంధాల్లోను, పదాల విరుపుల్లోను, వాకృమత్కా-రాల్లోను, నుడికారాల్లోను, 

సామెతల్లోను, కథాకల్పనంలోను సపేరడీని (పయోజనాత్మకంగా [పయోగిం 

చాడు. ముళ్ళవూడి శైలిని అనుకరిస్తూ శరచ్చం్యద పేరడీ కథ రాశాడు. విశ్వ 
నాథ గద్యశై లి విశిష్టమైంది. పి. ఎస్. గోపాలకృష్ణ మానవాతీతమైన పునర్ద 

న్మను వస్తువును చేసి విశ్వనాధ శ లిలో విశ్యనాథకు సమాంతరమైన భావాలను 

'పేరడీలో (ప్రవేశపెట్టాడు తెలుగు 'పేరడీల్లో వస్త్వాశయ "పేరడీ (Thematic. 

Parody)s చక్కని నిదర్శనం గోపాలకృష్ణ “పునరపి జననంి కథ. అట్టాగే 

'“ఆనామకుడు రాసిన *శీలమా నీ పేరేమిటి? విశ్వనాథ శైలితో విశ్వనాథ 

భావాలకు విరుద్దంగా సాగుతూ ఒక సామాజిక సమస్యకు పరిష్కారాన్ని సూచిం 

చింది. వడెంపూడి ఫణిభూషణ్ సంసారం కూడ కర్మాగారం లాంటిదే, ఆందు 

లోను సమ్మెలుంటా యని కుటుంబాన్ని కార్మిక సంఘాలతో ముడి పెట్టి “పేరడీ 

కథలో చమత్కరించాడు. 

స్మతికలు దికగా గాలిస్తే మరికొన్ని పేరడీలు దొరకగలవు 
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తెలుగు నాటక రంగంలో సృజనాత్మకత లోపించి ఒక మూసకథ, మూస 

ప్యాతలు, మూస డైలాగులు, అవా స్తవికమెన వేదాంతం, పేలవమైన హాస్యం, 

అతినటన దర్శకత్యంలోను, నటనలోను ఎన్నో లోపాలు తలెత్తడం మొదలై ౦చి. 

నాటక రంగానికి చెందిన అన్ని అంశాలను యండమూరి వీకేందనాథ్ తన *చీమ 
కుట్టిన నాటకంిలో అధి షేపాత్మకంగా సంస్క-ర ణోద్దేశంతో పేరడి చెళాడు. 

జానవద గేయాల్లోనూ పేరడి స్వల్పంగా ఉంది. కవిత, నవల, కథ, 

నాటకం లాంటి (వృకియల్లోనే కాక చిట్టిపొట్టి 'పేరడిలెన్నోవచ్చాయి. అభినందన 

లేఖలో, _పేమలేఖలో, కార్యాలయ ఊత్తరాలో, |పశ్నావుతాలో ఇలా రకరకాల 

రూపాలలో పేరడీలు వచ్చాయి చిలకమర్తి లక్షీ నరసింహం పేరడీ అనిపేరు 

పెట్టకుండా పాతికవరకు పేరడీలు సృష్టించాడు. 

భావకవిత్వంయై వ్యతిరేకతతో వచ్చిన శుకపతుం; శ్రీ శ్రీ దృక్పథానికి 
ల; he) 

భిన్నంగా శీత మార్గంలో వచ్చిన అకాలజ్ఞానత త్వాలు, మరో (పస్టానంలాంటి 

వాటిని పేరడిలుగా చాలమంది తలపోస్తుంటారు. కాని అది సరికాదు. 

వివిభ వార వక్ష మాసవ్మతికల్లో, ఆం ధజ్యోతి వారషతికలో పేరడీలు 

అసంఖ్యాకంగా వచ్చాయి. పేరడీ స్వరూప స్వభావాల విశ్లేషణకు ఇవి ఎంత 

గానో తోడ్పడతాయి 

రచయితల రచనల్లోని ఒక ధోరణిని, తాత్త్విక చి త్తవృ త్తిని_ వినోదాత్మ 

కంగా అనుకరిస్తూ అధి కేపిస్తున్నట్టు కనిపిస్తూనే (వశంసించే విచ్శిత కవితా 
(పహృకియ పేరడి. మాతృకారచయితపట్ట సాహిత్య విమర్శగాను అభిమాన వ్యక్తీ 

కరణంగాను, పారకునివట్ల ఆనందాన్ని వంచే రసవత్క_వితగాను ఏకకాలంలో 

దర్శనమిచ్చే విశిష్ట సాహితీరూపం "పేరడి. 
మ మో 
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పేరడీ వాజ్యయం సూచిక 

A. పేరడీ కావ్యాలు _ కవితా సంకలనాలు 

ఇతిశ్రీ. కుమతీశతకం (సుమతీ శతక పద్యాలకు ేరడిలు) 7.1.32/4, 
ప్లాట్ నం 2, బేగంపేట, హె[దాబాదు, 1989. 

కాటగడ్డ మహో(గతాపం ఒ గీతాలు క వితాజ్వాల పబ్ది కేషన్స్, ఆశోక్ నగర్, 

ఏలూరు, 1983 (శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం గీతాలన్నింటికి పేరడీలు) 

జగ్గకవి, కూచిమంచి. చందరేఖా విలాపము, కామ్మగంథమాల, పుదుచ్చేరి 

1912 [(పబంధ శై లికి పేరడీ. ] 

రమణారెడ్డి, కె వి. (సం[) జరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు _ ఇతర కవితలు నవోదయ 
పద్దిషర్స్, విజయవాడ, 1982. (దీనిలో స్వీయ కవితలేకాక శ్రీశ్రీ, 
మల్పవరపు, నాయని, వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు, కృష్ణ శాస్త్రి మొదలగు 

వారి గీతాలకు, రాయప్రోలు, విశ్వనాథల శైలికి పేరడిలున్నాయి | 

రాధాకృష్ణ , బూదరాజు (సంగ మాచిరాజు దేవ్మీపసాద్ "పేరడీలు శ్రీశ్రీ స్మారక 

సంస్థ, హైదరాబాదు 1986 (దీనిలో స్వీయకవితలేగాక శ్రీశ్రీ, నాయని 
గీతాలకు, విశ్వనాథ, నాయని, శ్రీశ్రీల శైలికి పేరడిలున్నాయి 

ఏరేశలింగం, కందుకూరి. అభాగో్యోపాఖ్యానము, హితకారిణి సమాజము, 

రాజమండి. (పబంధ ఆ లికి పేరడీ.) 

పిరరాజు కవి, మానవరం. పాప చిన్నోపాఖ్యానము, శతకరత్నావ?, రెంటల 

సుబ్బారావు (సం॥) విక్టోరియా డిపో |పచురణలు, మైలావూరు, 

మ్మదాసు, 1920. 

సుబహ్మణ్యశ్వ్యర కవి, ఏవ్షుభట్ల. దుర్మార్గ చరిత, మంజువాణీ ము. దాక్షర శాల, 

ఏలూరు 1908. 
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B. "పేరడీ దండకాలు 

దండకం వేరు రచయిత మూల గంథం 

కిళ్ళి దండకం కలిగొట్ట గోపాలశర్మ ఆంధజ్యోతి (వార) 

29_7.1988 

కాఫీ దండకం కవిసింహకాశీవతి కవిసింహకాశీపతి 

సీన్మాతార దండకం తమాషా పిట్టకథలు 

దోమదండకం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అందాల తెలుగు కథ 

తిట్ట దండకం పోలి పెద్ది వెంకటరాయకవి తెలుగులో తిట్టుకవిత్వం 

వెట్టివాని పాట సురవరం _పతావరెడ్డి సురవరం (సతావరెడ్డి 

జీవితము _ రచనలు 

ఓటు దండకం ఫ్ హాస్యతోర ణము 

వత్సలసు వభాతం నాయని సుబ్బారావు నాయని సుబ్బారావు 

కృతులు _ పరిశీలన 

లండన్ సంకల్వం చిలకమర్తి చిలకమం్ది (వహసనాలు 

ఇ లా గాలిసే మరెన్ని దొరుకుతాయో! 
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వచనంలో కకురడీలు 

ఎ. నవల 

సంగీతారెడ్డి 'వేపమండలు (యండమూరి ఒరేంద "ద్ తులసీదళం నవలకు 

పేరడీ) 
నవభారత్బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986. 

వి. నాటకాలు 

యండమూరి వీరేందనాధ్ చీమకుట్టిన నాటకం (సగటు తలుగు నాటకానికి 

పేరడి) శ్రీరామ బుక్ డిపో, విజయవాడ 1978. 

సి. కథలు 

అనామకుడు 'శీలమా సీ పేరేమిటి?” ఆంధజ్యోతి వారషతిక 216.1985. 
మునిమాణిక్యం నరసింహరావు కాంతం శై ఫీయతు (కైఫీయత్లకు) 

కోర్టులో కాంతం(కోర్టు శైలికి) (కాంతం శ్రైఫీయత్) 1937 యువకారా* 
లయ |పచురణం దర్చారు కథ (క్రైెఫీయత్లకు) మునిమాణిక్యం కథలుకీ 

కుటుంబరావు, కొడవటిగంటి వింత భూకంపం, ఆకాశంలో హాక్సిడెంటు 

(డిటెక్టివు కథల శైలికి) హవూర్య హపరాదక పరిశోధక కథలు 
కుటుంబరావు సాహిత్యం ఆరవ సంపుటం విశాలాంధ 1989. 

గోపాలకృష్ణ, పి.ఎస్. “పునరపి జననం పునరపి మర ణం"(విశ్వనాథ శై లికి) 

25.4.80 ఆంధజ్యోతి వారవ్మతిక. 

వణిభూషణ్ , వడ్డెంపూడి “నంసారంలో నమ్మె నోటీనులు” 28.4.589 స్వాతి వార 

పృతిక. 

శంకు, పార్వతి మళ్ళీపుట్టి ంది (దేవదాసు కథకు) 15_.9_77 నుండి 24. 11.77 

వరకు 7 సంచికల్లో ఆంధభూమి వారవతికలో ధారావాహిక 

ళరచ్చంద, “ఫి్మిబవరి 80° (ముళ్ళపూడి శైలికి) 3.3.89 ఆంధజ్యోతి వార 

పుతిక, 



320 తెలుగు సాహిత్యంలో “పేరడీ 

డి. సంకనాలు 

శ్రీరమణ శ్రీరమణ పేరడీలు నవోదయ పద్దిషర్స్ విజయవాడ 1980. 

(దీనిలో వివిధ రచయితల గద్యశా లులు పేరడీ చేయబడ్డాయి.) 

దేవ్మీపసాద్, మాచిరాజు తెలుగు 'పేరడిలు (బూదరాజు రాధాకృష్ణ సం॥) 

నవయుగ బుక్హౌస్ హైదరాబాదు 1986. 

రమణ హాన్యజ్యోతి _ 2 నవోదయ వబ్దిషర్స్ విజయవాడ 1987. 

(న్యూనుడుల పేరుతో నానుడులకు వక్రీకరణబలున్నాయి ) 
శ్రీ 

ఇ. "పేరడీలు 
గోపాలచకవర్తి “రచయితితో ఇంటర్వూ,” (ఇంటర్వ్యూల పద్దతికి) 

“వార్తలు చదువుతున్నది” (రేడియో వార్తలకు) 

“ఇక్కడ కీరికలు (వాయబడును” (విశ్వనాథ, దివాకర్ష మొ॥ పీరికలను) 

"పె మూడు గోలాయణం (1982) ఐ.జె 3, ఎ రమ ంజిల్ హైదరాబాదు 

చిదంబరము, నందివాడ, సిసింది పతిక (షృతికావా ర్రలకుు అక్టోబర్ 1930, 

భారతి మాసవతిక (హాస్యతోరణము అ 1982లో పునర్ముుదితం ఆం.[ వ. 

సాహిత్య అకాడమి హైదరాబాదు. 

తిలక్, మందడి. 'సమీక” (ఉషశ్రీ, అల్లా దేవి, చివుకుల పురుషో త్తం, ఎన్నార్ 

నంది [పభృతులు సినిమాను సమీక్షించే పద్దతి] 18.58.82 అల్మధ| పభ 

తిలక్, మందడి పేరడీతో డీడిక్కులు [దానరి నారాయణరావు మాలతీ 

చందూర్ కాశీపట్నం మొ॥ వారి లేఖా రచనకు] 16 7.82 ఆం ధజ్యోతి 

వారపు తిక. 

3," పేరడీ?” [ యండమూరి, ముళ్ళపూడి, విశ్వనాథ మొ॥ వారు I A. 5. 

ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించే తీరు] 234.52 ఆం ధజ్యోతి వారష్మతిక, 

ద్వానా శాస్త్రి 'సినారెకు జ్ఞానపీర్ అవార్డు" శత. శేషేంద, విశ్వనాథ మొ 

వారి _తిస్పందన | 13.10.84 ఉదయం వారపుతిక 

నిరంజన్ “హాస్యరచనలో సాధక బాధకాలు” మార్చి'4ర5 భారతి మాసష్మతిక. 

పావనిశాన్ర్రి, విశ్వనాథ “పేరడి గురించి విశ్వనాథ” [విశ్వనాథ తన ధోరణితో 

"పేరడీని వ్యాఖ్యానించడం | 28_5_82 ఆం ధజ్యోల వారష్మతిక. 

బభరోమమూ ర్తి “వై ద్యవ్యాపార | పకటనలు’ మే 1988 స్వాతి మాసష తిక. 

99 

%? 
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లక్షీ్యీనరసింహం, చిలకమర్తి * 

చాకలి పురాణం _ పురాణ కథల శై లికి 

మారీచస్మృతి _ స్మృతుల శైలికి 

దివాలాదేవి [వతకల్పం _ సత్యనారాయణస్వామ్ (వత కథలకు 

కలిగిత _ భగవద్గీతకు 

రాక్షస సాధారణ 

[పమాదివ పంచాంగ ఫలితాలు _ పంచాంగంలో చెప్పే సం॥ర ఫలితాలకు 

యక్ష[పళ్నలు _ భారతంలో యక్షుడు ధర్మరాజు నడిగిన|వశ్నల శైలికి 

వ్యాపార |పకటనలు _ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలకు 

కూాషధ (పకటనలు _ మందుల అమ్మకాలకు 

గోసాయి చిట్కాలు _ చిట్కామందుల అమ్మకాలకు 

పుస్తక (పకటన _ కావ్యాల అమ్మకాలకు 

తోకచుక్కలు _ తోకచుక్కు రావడంవల్ర కలుగుతాయనిచె ప్పే ఆరిష్టాలకు 

స ప్రగహ కూటమి _ స ప్ర గహకూటమి రావడంవళల్ల కలుగుతాయనిచెప్పే 

అరిష్టాలకు 

పీలునామ _ ఏలునామాలు రాసే విధానానికి 

పితృదేవతల మహజరు _ కార్యాలయానికి అర్జీలు పెట్టుకొనే విధానానికి 

ఎన్నికలు _ తమకే ఓపెయ్యాల్సిందని ఓటర్లను అడిగే విధానానికి 
ఆకాశ విశ్వవిద్యాలయం _ పరీక్షప[తాలకు 

చిలకమ_ర్రి | పహసనములు, కొండ పల్లి వీరవెంక య్యరిసన్స్, రాజమం డి. 

మూర్తి, కె ఆర్ 'మహీపాలుని మహా పస్థానము' [ విశ్వనాథ శైలికి | 145.86 

ఉదయం దినష్మ తిక. 

వెంకట స్ముబహ్మణ్యము, ఉప్పులూరు “రాసభరావు పంతులుగారి ఆటోబయా 

(గఫీ” (గాడిద జీవిత చరిత) ఆనందవాహిని డిసెంబరు 1930 

విశ్వం, నూరంవూడి ఆఖిలాంధ హాస్యరచయితల మహాసభ 22.7 88 ఆంధ 

జ్యోతి వారప్మతిక 

+, “పేరడి” [ ముళ్ళపూడి, యండమూరి ,రావిశాన్ర్రీ మొ॥వారు దిగులుగా 

నున్న ఓ యువకుని వర్ణించడం | ఆం ధజ్యోతి వారప్మతిక 



322 తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ 

వెంక చేశ్యర్లు, జీ పీత గీత దాచేస్తే! [యండమూరి, చందు సోంబాబు మొ! 

రాముడు లేడిని తీసుకొని రావడానికి అడవికి వెళ్ళగా సీత లక్ష్మణరేఖను 

దాటిన సన్ని వేశాన్ని వర్రించడ ౦] 22.68.55 వల్లకి వారపతిక 
లా ళ్ 

“ఎషాచలపతి, మునగపాటి, “గిరీశం (పజాసేవ పార్టి" (ఎలక్షను _పణాళికల 

శైలికి) తెలుగు స్వతం| త సెప్టెంబరు 28, 1951 

త నానాయణరావు, పాలకోడేటి “చెట్టు ఎండాయి - నోట్లు పండాయి” (కార్యా 

అయ ఉ త్తరాలకు) విజయ మాసవతిక నవంబరు 1979. 

సత్యనారాయణ, విశ్వనాధ “'సన్మానష తం” (నంద్మిగామరాజ్యం) నవల 1951 

లీ 

శ్రీరమణ “రైలు బండిలో వై తాళికులు” [ విశ్వనాథ, కాటూరి, పింగళి, రాయ 

(పోలు, చలం మ రైలులో కలిస్తే మాట్లాడుకొనే సన్ని వేశం. ] 

24.11.5686 ఆం ధజ్యోతి వారప్మతిక . 

“రాపుగారికి అభినందన” (విశ్వనాథ శై లి) 7 ఆంధజ్యోతి వారప్యతిక. 

“నారాయణ కల్పవృక్షం [విశ్వనాథ శైలిలో ఆరుదను అభినందిస్తూ] 

1.9.85 ఆం ధజ్యోతి దినష తిక. 

సుబ్బారావు, చందు, శ్రీశ్రీకి నోబెల్ బహుమతి వస్తే [పురివండా, విశ్వనాథ, 

బంగోరె, ఆరుద (పభృతుల (పతిప్పందన] 17.688 ఆంధ జ్యోతి 

వారష తిక, 

అజ్ఞాత క ర్త్పృకాలు _ “ఊరూరా ఊరగాయలకు సింగిల్ విండో వ_ర్రింపు” (దిన 

పతికల వార్తలకు) 29_7_88 ఆం ధజ్యోతి వారవ్మతిక 

అజ్ఞాత కర్తృకాలు -_ బహిరంగవేలం [పకటన 29_7.88 ఆం ధజ్యోతి వార 

ప తిక 

“అనుశీలని [బాపును అభినందిస్తూ విశ్వనాథ "పేరుతోనే వచ్చింది] 

7.1.83 ఆం ధజ్యోతి వారప। తిక, 

వరాన్వేషణ వై భవము (పెళ్ళికొడుకుల కట్నాల రేట్ల (పకటన) ఆనంద 

వాహిని 1.1 1930.) 

విపిధ పతికల్లోను, సంకలనాలోను ఇలాంటి పేరడిలు కోకొలలుగా 
భా భై 

లభిస్తాయి, 
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ఆమరేంద, కోత్యాలు తెలుగులో పారడి కవిత్వం [శ్రీ వేంక చేశ్వుర విశ్వ 

విద్యాలయం ఎం ఫిల్ సిద్ధాంతవ్యాసం] అముదితం. 

గోపాలచ కవ ర్తి గోలాయణం ఐ జె.3, ఎరమంజిల్, హైదరాబాదు, 

1982 

చెన్న కేశవరెడ్డి, జి ఆధునికాంధ్ర గేయకవిత్వం జయమ్మిత వబ్టికేషన్స్, 
MIG 111 13-15 /F 12, బాగ్ లింగంపల్లి, పౌదరాబాదు, 1989 

తాయారమ్మ, వేదవల్లి, తెలుగు సాహిత్యంలో హాన్యరనము, అద్దేపల్లి ఈ కో. 

రాజమహేందవరం, 1968, 

దొరసామిశర్మ, రావూరి. తెలుగులో తిట్టు కవిత్వము ఎమెసో్యో, మదాసు, 

1968. 

నరసింహారావు, మునిమాణిక్యం. మన హాస్యం, ఆంధ సారస్వత వరిషత్, 

హైదరాబాదు, 196. 

నారాయణరెడ్డి, సి ఆధునికాం ధ కవిత్వము : నంపదాయములు (పయో 

గములు. విశాలాంధ వబ్దిషింగ్ హౌజ్, “హైదరాబాదు, 1989 (తృతీయ 

ముదణ) 

బాలగంగాధర తిలక్, దేవరకొండ అమృతం కురిసిన రాతి. విశాలాంధ, 

పబ్రిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ, 1972. 

భూమయ్య, అనుమాండ్ల. నాయని నుబ్బారావు క్చైతులు = పరిశీలన. ఏ లక్మి, 

5 6.56 లష్కర్ బజార్, హనుమకొండ, 1981. 

మాధవరావు, రామగిరి మునిమాణిక్య దీధితులు. ఆర్ మాధవరావు, 3_4_15 

లింగంపల్లి, హైదనాబాదు _ 27 

అల్ల ఇల్లీ 3 ముద్దుకృష్ణ. వైతాళికులు విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హౌస్ (4వ మ్ముదణ) 

హైదాబాద్ 1957. 

రఘుమారెడ్డి, యొల్దండ ఆఅకాలజ్ఞాన తతా లు గురుకులపీరం (వచురణలు, 

యెల్గండ, మ నగర్ జిల్లా, 1982. 
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రామకృష్ణశర్మ, నాదెండ్ల మరో స్థానం 2_1.332/1 /7, నల్టకుంట, 

హైదరాబాదు, 1989 

రామలింగ స్వామి, ఆనంతపంతుల శుక్తపతం. రాజన్ ఎలక్టి9క్ పెస్, 

రాజమ హేం[దవరం, 1932 

రామారావు ఎస్ వి “రమణీయహాస్యం' అన్వీక్షణం 6.3.23 /2, న్యూబోయి 

గూడ, సికిం దాబాదు 1054. 

రామిరెడ్డి, ముద్దసాని నురవరం (పతాపరెడ్డి జీవితము, రచనలు ఆంధ 

సారస్వత పరిషత్, హైదాదాదు 1974. 

లక్ష్మీకాంతం, పింగళి ఆంధ సాహిత్య చరిత, ఆంధ|పదేశ్ సాహిత్య 

అకాడమి, హైదరాబాదు, 1970 

వరద రా జేశ్వరరావు కవనకుతూహలం, 1969. 

వల్లభరాయడు, _ వినుకొండ క్రీడా భిరామము, ఎమెస్కో. [1పచురణ, 

సికిరదాబాదు, 1976 

విశ్వనాథ రెడ్డి, కేతు (సం॥ కుటుంబరావు సాహిత్యం, ఆరవసంపుటం 

విశాలాంధ పబ్టిషింగ్ హౌస్, హైదాబాదు, 1989. 

వీరేం దనాథ్, యండమూరి తులసిదళం నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ, 

1981 

వెంకటరమణ, ముళ్ళపూడి బుణానందలహరి, నవోదయ వబ్దిషర్స్, 

విజయవాడ 1986 

వెంకటరమణ, ముళ్ళపూడి, జనతా ఎక్కుుపెన్, నవోదయ పబ్లిషర్స్, 
విజయవాడ, 1979. 

వెంకటరమణ, ముళ్ళపూడి. రాజకీయ భేతాళ పంచవింశతిక, నవోదయ 
పద్దిషర్స్, విజయవాడ, 1975 

వెంకటరమణ, ముళ్ళపూడి, సీతాకళ్యాణం, నవోదయ పబిషర్స్, విజయవాడ, 

1982. 

థాయిరెడ్డి, గంగుల, కాపువిడ్ధ రాజశ్రీ కళాపీరం, సికిం దాబాదు 1950. 
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శేషగిరిరావు, ఆండ “ఆంధ సారన్వతము _ హాస్య రసము ఆంధ సార 

న్వత వ్యాసావళి, ఆంధభూమి బుక్ డిపో, వేసేది మదరాసు 1952. 

శేషేంద శర్మ, గుంటూరు 'ఆంధసాహిత్యంలో హాస్యరనంి సాహిత్యకౌముది 

ఆంధసారస్వత పరిషత్, హె దాబాదు 1965 

శ్రీనివానాచార్యులు, బొమ్మకంటి మొ॥. (సం[౧ తెలుగు చాటువు కళ్యాణి _పచు 

రణలు 33, గజపతిలాలాలేన్ మృడాసు, 1983. 

శీ, మహా పస్థానం విశాలాం ధ వబ్దిషింగ్ హౌజ్, హైదరాబాదు, 1975 

శ్రీ స్మిపాలి విరసం |పచురణలు 1987 
సంగమేశం, ముట్నూరు, తెలుగు హాన్యం ఆంధ సారస్వత పరిషత్ హైదరా 

కాదు, 1954 

సత్యనారాయణ, పి ఆంధ పదేళ్ ఎన్నికలు. (1956 య 1983) 

సౌత్ ఇండియా పబ్లి కేషన్స్, C-10/1, కాకతీయ నగర్, 

హదరాబాదు, 1984 

సత్యనారాయణ కార్చి, వేదుల దీపావళి ఎమెస్కో వబ్ది కేషన్స్, సికిం[దాబాదు, 

1974. 

సుధ, సూరంపూడి, జరుక్ శాస్ర్రీ “పేరడీలు _ ఒక పరిశీలన. 10.5.7/7, 
మాసబ్ టాంక్ , హైదాబాదు_25 1989. 

సుబహ్మణ్యం, జి వి మొ॥ (సం). మహతి యువభారతి, కింగ్స్వే,సికిం దాబాదు, 

1072 

(హా (కూ 

(పాసంగికంగా ఆనేక |పాచీన ఆధునిక కావ్యాల నుండి పద్యాలెన్నో 

ఊదాహరింపబడ్డాయి ఆ _గంథాలేపీ 'పేరడీకి నేరుగా ఉపయోగింవబడేవి కావు 

కనుక వాటిని ఇక్కడ పేర్కొనలేదు. ఆట్లాగే “వాజ్బ య సూచికలో చేరిన 

(గంథాలను కూడ ఇక్కడ చేర్చలేదు. 
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వ్యాసాలు 

అం సూ తొలినాటి తెలుగు కవితలో హాస్యం, ఆంధజ్యోతి వారవ తిక, 

29_1. 1988 

అమరేం|ద, వికటకవి జరుక్ శాస్త్రి, ఆంధ పభ దినష్మతిక, 5_3_1981, 

అమరేంద, కోత్వాలు "పేరడీ కవిత్వంలో సామాజిక దృక్పధం, ఆంధప తిక 

దినప, తిక 14; 21, 28.68.1989 
ఆంధ పభ |వతినిధి శ్రీ జలస్నూతం రుక్మి ణీనాథ శాన్త్రి ఆకస్మిక మృతి, 

ఆంధ్యపభ దినవతిక 21.7.1966 
అల్ల a. ప ల్లో ఆస అల్ల 5 ప్ కనక్ ప్రవాసి స్నువసిద్ద కథకులు శ్రీపాద స్ముబహ్మణ్యశా,స్ర్రిగారికి పేర డీళాన్త్రి 

జలసూూతం రుక్మి ణీనాథశా స్ర్రి లేఖలు భారతి మాసప తిక జూన్, 1982. 

కుటుంబరావు, బొడ్డపాటి, వ్యంగ్యము : ఆర్యాచీనాం[ధము, సంగహాంధ 

విజ్ఞాన కోశం 1971 
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